
 
 
Aktualności | Opinie   2009.06.04  

Ankieta eurokandydata 

Bogusław Andrzej Sonik 

 

Urodził się 55 lat temu w Krakowie i w Krakowie nadal mieszka  

Kandyduje z 3. miejsca na liście Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej  

Członek Platformy Obywatelskiej  

Poseł do Parlamentu Europejskiego  

Deklaruje biegłą znajomość języka francuskiego, dobrą - włoskiego i angielskiego, zaś rosyjskiego - 
"w stopniu pozwalającym na porozumienie się"  

Hasło wyborcze mojego komitetu wyborczego brzmi "Postaw na Polskę" i należy je rozumieć 
następująco: im więcej przedstawicieli Platformy znajdzie się w Parlamencie Europejskim, tym 
silniejsza będzie pozycja Polski w Europie i tym większe szanse prof. Jerzego Buzka na zostanie 
przewodniczącym PE.  

Moje osobiste hasło wyborcze brzmi: "Twój silny głos w Europie" i należy je rozumieć następująco: 
Jeśli powtórnie zdobędę mandat europosła, będę go wypełniał w taki sposób, by w nowej kadencji 
Parlamentu Europejskiego również zapracować na reputację jednego z najskuteczniejszych polskich 
posłów. W mijającej kadencji Parlamentu Europejskiego miałem zaszczyt być tak właśnie ocenianym 
w rozmaitych rankingach i raportach. Do nagrody "Złote skrzydła" zostałem nominowany jako poseł, 
który "nie pozwolił europejskim politykom bredzić o polskich obozach koncentracyjnych. (...)Pokazał, 



że mamy swój honor". Bogatszy o już zdobyte doświadczenie, zamierzam zabierać głos w imieniu 
moich wyborców w sposób przemyślany, zdecydowany i skuteczny. Tak rozumiem silny głos Polski w 
Europie.  

Podczas mojej eurokampanii o poparcie wyborców będę zabiegać poprzez... przede wszystkim, 
poprzez pokazanie, co jako europoseł zrobiłem dotąd.  

Mogę obiecać wyborcom... że nadal będę dbał o interesy Polski i Małopolski.  

Nie będę wyborcom obiecywać... niczego takiego, czego poseł do Parlamentu Europejskiego uczciwie 
i poważnie obiecać nie może.  

Będę pytać wyborców... jak oceniają moją dotychczasową pracę, czego oczekują od Unii Europejskiej 
i w szczególności od Parlamentu Europejskiego.  

Unia Europejska jest dziś... nadal zbyt mocno podzielona na kraje starej i nowej Unii i nadmiernie 
zbiurokratyzowana.  

Unia Europejska powinna w przyszłości... być bardziej solidarna, co zwłaszcza w dobie kryzysu będzie 
mieć ogromne znaczenie.  

Parlament Europejski to... instytucja za mało w Polsce znana, chociaż decyzje tam podejmowane 
mają istotny wpływ na życie nas wszystkich. Dotyczą m.in. prawa do swobodnego przepływu 
pracowników, kapitału, usług i towarów, ochrony środowiska, praw człowieka i praw konsumenta. To 
także nasze sprawy i interesy.  

Uważam, że do PE nie ma sensu wybrać... leni, awanturników oraz osób z jakichkolwiek innych 
powodów mało zdatnych do tego rodzaju pracy, jaką należy się zająć w Parlamencie Europejskim.  

Jeśli zostanę wybrany, podczas pierwszej sesji PE ... chciałbym uczestniczyć w wyborze pierwszego 
w historii Polaka na stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.  

W PE chciałbym pracować w Komisji... Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności, ponieważ chcę kontynuować rozpoczęte już przez mnie podczas pierwszej 
kadencji sprawy.  

Jeśli stanowisko dominujące w mojej frakcji europarlamentarnej będzie sprzeczne z interesem 
Polski... stanę w obronie interesu Polski, tak jak czyniłem to dotąd.  

Prezydent Lech Kaczyński w sprawie ratyfikacji traktatu lizbońskiego powinien... ratyfikować traktat, co 
zresztą wielokrotnie obiecał.  

Zrezygnuję z mandatu europosła, jeśli... objąłbym funkcję publiczną, która nie pozwala na łączenie 
mandatu.  

Za moją pierwszą europensję... kupię ogromny bukiet mojej mamie. A drugi mojej żonie. O innych 
wydatkach na razie nie myślę.  

W moim biurze europoselskim zatrudnię... ludzi kompetentnych - tak jak do tej pory. Tylko z pomocą 
takich ludzi można działać skutecznie.  

Po zakończeniu europosłowania zamierzam... być nadal aktywnym w życiu publicznym - polskim i 
europejskim.  

 


