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Descriere foto:

Partidele mici din Polonia sunt împotriva unei reforme care le privează de accesul în Parlamentul European.

Patru mici partide din Polonia i-au cerut vineri preşedintelui Andrzej Duda să se opună prin veto unei reforme a modului de s
care le interzice practic accesul în Parlamentul European, relatează agenţiile de presă AFP şi PAP.

Cele patru partide sunt formaţiunile parlamentare Kukiz '15 (antisistem) şi Partidul Poporului Polonez (PSL), precum şi pa
extraparlamentare Împreună şi 'Dreptul Republicii'. Reforma respectivă, dorită de Partidul Lege şi Justiţie (PiS), aﬂat la guve
a fost aprobată de Senatul polonez în urmă cu o săptămână şi mai trebuie doar să ﬁe promulgată de preşedintele Duda pe
intra în vigoare.

Pentru PiS, reforma trebuie să simpliﬁce sistemul aﬂat în vigoare, extrem de complex, şi să îmbunătăţească repreze
regiunilor mai puţin populate. Alegerile pentru Parlamentul European se desfăşoară prin vot universal direct. Reforma po
constă în a ﬁxa la cel puţin trei numărul de eurodeputaţi aleşi în ﬁecare dintre cele 13 circumscripţii din Polonia. Conform exp
Senatului polonez, acest lucru va însemna practic stabilirea la nivelul de 16,5% din voturi la nivel naţional a pragului necesar
ca un partid să poată avea un parlamentar european.
În Polonia pragul este de cel puţin trei ori mai mare

Pragul ﬁxat de dreptul european este de 5%, ceea ce înseamnă că în Polonia pragul este de cel puţin trei ori mai mare. Or
două partide - PiS şi Platforma Civică (PO, de opoziţie) - sunt sigure că vor atinge nivelul de 16,5%. PiS încearcă să betoneze
politică poloneză, a declarat vineri unul dintre liderii partidului Kukiz'15, vicepreşedintele parlamentului Stanislaw Tyszka,
conferinţă de presă organizată pe stradă, în faţa sediului preşedinţiei Poloniei.

Potrivit unui sondaj de opinie publicat în luna iunie de site-ul parlamentarny.pl, PiS ar ﬁ votat de 38% dintre alegători, PO de
Kukiz'15 de 9% şi PSL de 4%. Următoarele alegerile europarlamentare se vor desfăşura între 23 şi 26 iunie 2019. În Polon
preced cu câteva luni alegerile legislative, care vor avea loc în toamna anului viitor.
Vezi și: Alegeri europarlamentare: Modificare importantă privind accesul partidelor în legislativ

