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NietWel

Mijn stem maakt geen verschil

Mijn ene stem op 375 miljoen stemmen maakt geen verschil.
Ik vind dat het Europees Parlement te weinig invloed heeft op Europees beleid.

Ik weet niet wat de invloed van mijn stem is

Ik weet vooraf niet met welke partijen mijn voorkeurspartij een Europese fractie gaat vormen.
Mijn partij gaat pas na de verkiezingen onderhandelen over standpunten binnen haar Europese fractie.

Door niet te stemmen geef ik een signaal af tegen Europa

Niet stemmen is voor mij dé manier om te protesteren tegen Europa.
Ik hoop dat een historisch lage opkomst een duidelijk signaal tegen Europa is aan de nationale politiek.

Het Europees parlement interesseert me niet

De Europese verkiezingen leven niet in mijn omgeving.
De onderwerpen waar het Europees Parlement over gaat interesseren me niet.

Ik weet niet op wie ik moet stemmen

Ik ken geen enkele Europarlementariër.
Ik snap de EU niet en weet niet waar het over gaat.
Ik kan op basis van het politiek debat in de media niet bepalen op welke partij ik moet stemmen.
Ik vind dat het te veel tijd en moeite kost om me in de Europese politiek te verdiepen.

Geen van de partijen of politici past bij mij

Ik herken me niet in de standpunten van de partijen of politici waar ik op kan stemmen.
Ik steun een andere kandidaat als voorzitter voor de Europese Commissie dan mijn voorkeurspartij.

Ik vind dat ik niet hoef te stemmen

Ik stem al voor de Tweede Kamer en dat vind ik genoeg.
Ik vind democratie een schijnvertoning en doe daar niet aan mee.

Ik ben tegen de EU en wil niet stemmen voor een instituut waar ik tegen ben

Ik vind de Europese Unie een geldverslindend en inefficiënt instituut.
Ik vind dat Europese politici baantjesjagers zijn en zich immoreel gedragen.
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Door te stemmen oefen ik invloed uit

Het Europees Parlement heeft sinds het Verdrag van Lissabon steeds meer te zeggen over Europees beleid.
Ik beïnvloed met mijn stem voor het Europees Parlement wie voorzitter van de Europese Commissie wordt.

Mijn stem heeft bij de verwachte lage opkomst relatief veel invloed.

Ik wil Europees beleid rond belangrijke thema’s beïnvloeden

Ik wil een krachtig Europees antwoord op de economische crisis.
Ik wil een Europese aanpak voor grensoverschrijdende thema’s zoals milieu en internationale veiligheid.

Ik wil doorgeschoten Europese integratie terugdringen, zoals belastingafdracht aan de EU en immigratie.

Door te stemmen geef ik een signaal af

 Met mijn stem laat ik zien wat ik van het beleid van de EU vind.
Ik wil een signaal afgeven aan de nationale politiek, bijvoorbeeld over Europa.

Ik wil een partij of politicus steunen

Ik voel me verbonden met een bepaalde politieke partij.
Ik wil een bepaalde (potentiële) Europarlementariër steunen.

De Europese verkiezingen spelen een belangrijke rol in mijn omgeving

Mensen uit mijn omgeving vinden stemmen belangrijk en ik wil aan hun verwachtingen voldoen.
De media-aandacht geeft mij het idee dat deze verkiezingen belangrijk zijn.
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Ik vind dat ik moet stemmen

Ik vind dat stemmen mijn burgerplicht is.
Ik vind dat je geen recht van spreken hebt over wat er in Europa besloten wordt als je niet stemt.

Ik wil het anti-Europageluid versterken

Ik ben tegen de EU en het Europees Parlement en stem op een partij die dat ook is.

Ik vind het belangrijk de EU te versterken

Ik versterk met mijn stem de democratische basis van de EU.
Ik wil in deze eurokritische tijden het Europese ideaal steunen.

Ik voel me Europeaan en voel me verbonden met de EU.
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