W sobotę konwencja wyborcza Koalicji Europejskiej

4.04.2019 Liderzy PO, PSL, SLD, Nowoczesnej i Zielonych zaprezentowali deklarację
programową oraz hasło wyborcze Koalicji Europejskiej na majowe wybory do PE. Program ma się skupiać na Europie. To
będzie wielki wybór między silną Polską w UE, a polexitem.

W sobotę, 6 kwietnia w Warszawie odbędzie się z kolei pierwsza wspólna konwencja wyborcza Koalicji Europejskiej, gdzie głos
zabiorą przewodniczący pięciu partii tworzących porozumienie, a także liderzy list wyborczych, w tym kilkoro byłych premierów.

"Pokażemy o czym są te wybory. To jest wielki wybór Polaków - współliderowania Unii, korzystania z UE nie tylko w przestrzeni
finansów, ale także wartości, stabilności i bezpieczeństwa. To jest wielki wybór między silną Polską w Europie, a Polską
wyprowadzaną z Unii Europejskiej z tym całym chaosem, który widzimy dziś na Wyspach Brytyjskich" - podkreślał polityk PO
Neumann.
Oczywistym jest, że łatwiej jest pisać program jednej formacji niż pogodzić oczekiwania pięciu różnych ugrupowań, w tym np.
lewicowych SLD i Zielonych oraz konserwatywnego PSL. "Ale daliśmy radę. To jest dobry wspólny program, który zawiera
elementy, które nas wszystkich łączą".
Różnorodność podmiotów tworzących Koalicję Europejską jest jej siłą. "Mamy tę wspólną podstawę, a rzeczy, które nas różnią,
zostawiamy dla poszczególnych partii, które one będą wnosić. Program, który żeśmy uzgodnili, jest wynikiem konsensusu i
porozumienia wszystkich pięciu ugrupowań" - powiedział szef klubu PO-Koalicji Obywatelskiej.
Podczas sobotniej konwencji tezy deklaracji programowej mają zostać rozwinięte.
Zgodnie z ustaleniami koalicyjnymi, PO obsadziła siedem jedynek, PSL i SLD - po trzy. Żadnego z pierwszych miejsc list nie
dostali Zieloni i Nowoczesna. Liderem listy na Pomorzu jest europoseł PO, b. komisarz UE ds. budżetu Janusz Lewandowski, w
okręgu kujawsko-pomorskim - b. szef MSZ i marszałek Sejmu Radosław Sikorski, na Podlasiu - były napastnik piłkarskiej
reprezentacji Polski Tomasz Frankowski.
W Warszawie na czele listy znajdzie się były premier, b. marszałek Sejmu i b. szef MSZ Włodzimierz Cimoszewicz (SLD), na
Mazowszu - europoseł PSL Jarosław Kalinowski, w Łódzkiem - b. premier i b. prezes NBP Marek Belka.
Silnie obsadzona jest lista Koalicji Europejskiej w okręgu wielkopolskim - tam dwa czołowe miejsca otrzymało dwoje byłych
premierów - Ewa Kopacz i Leszek Miller. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu "jedynki" przypadły Polskiemu Stronnictwu
Ludowemu (dla europosłów: Krzysztofa Hetmana i Czesława Siekierskiego). Liderką listy w Małopolsce i w Świętokrzyskiem
została eurodeputowana PO Róża Thun.
Śląską listę otworzy były premier Jerzy Buzek, a dolnośląsko-opolską - założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej Janina
Ochojska (z rekomendacji PO). W okręgu obejmującym regiony: zachodniopomorski i lubuski na czele listy znajdzie się
wiceprzewodniczący PE Bogusław Liberadzki z SLD.
Na pozycji drugiej na liście Koalicji Europejskiej w okręgu kujawsko-pomorskim startować będzie poseł do Parlamentu
Europejskiego od dwóch kadencji - JANUSZ ZEMKE.
Wybory do PE odbędą się w Polsce 26 maja. Polacy będą wybierać 52 europosłów.
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