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Kandydat do PE z gminy Mszczonów!!!
Jedyny kandydat z powiatu żyrardowskiego!!!
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Lista nr 8, miejsce na liście: 10
Wiek: 28 lat
Wykształcenie wyższe w zakresie filologii na kierunku lingwistyka
stosowana
Zawód: tłumacz
Zamieszkały: Lutkówka, powiat żyrardowski
Znajomość języków obcych: angielski i niemiecki - biegle;
hiszpański i słowacki - dobrze
Szanowni Państwo!
Parlament Europejski jest współcześnie najważniejszą instytucją poza granicami Polski, bezpośrednio
wpływającą na naszą rzeczywistość i kształtującą naszą przyszłość. Zagwarantowanie silnej pozycji naszego
kraju w europejskich strukturach wspólnotowych powinno być zatem kluczowym elementem polskiej racji
stanu. Polska powinna zadbać o należne jej miejsce wśród równych sobie, suwerennych Narodów Europy.
Kwestią szczególnej wagi na najbliższe lata jest zapewnienie równości dotacji unijnych, w tym dopłat
bezpośrednich dla rolników, a także zachowanie narodowej waluty jako instrumentu polskiej polityki
finansowej. Osobną, acz nie mniej ważną kwestią jest zadbanie o możliwość wykorzystania unijnych środków w
naszym regionie.
Wstępując w struktury unijne Polska zobowiązała się ponadto współtworzyć tożsamość Europy w oparciu o
swoje dziedzictwo kulturowe. Tymczasem w Parlamencie Europejskim wyraźnie brak jest obecnie głosów
jednoznacznie opowiadających się po stronie chrześcijańskich wartości, będących przecież głównym filarem
tradycji nie tylko Polski, ale też całej europejskiej cywilizacji. Dlatego wypełniając wolę Narodu, wyrażoną w
referendum akcesyjnym w 2004 roku, pragnę aktywnie promować w Unii Europejskiej zgodną z polskimi
tradycjami ideę cywilizacji życia, opartej na wzmocnieniu rodziny oraz poszanowaniu fundamentalnego prawa
do życia i godności każdej istoty ludzkiej. Polityka europejska powinna się w tym kontekście skupiać na
działaniach prorodzinnych, przede wszystkim zaś na wspieraniu drobnej przedsiębiorczości i ułatwieniu
zakładania rodzinnych firm. Pozwoli to wielu Polakom na uelastycznienie czasu pracy, a często i przeniesienie
miejsca pracy do gospodarstw domowych, w konsekwencji zaś wzmocni rodzinę jako naturalne środowisko
wychowania przyszłych pokoleń Polaków w duchu chrześcijańskich wartości. Silna rodzina jest bowiem
podstawą budowy siły Polski w Unii Europejskiej.
W Parlamencie Europejskim pragnę ponadto wspierać inicjatywy dofinansowywania rozwoju nowoczesnych,
ekologicznych technologii. Cywilizacja życia powinna być bowiem cywilizacją życia w czystym środowisku.
Zapraszam Państwa również do odwiedzenia mojej strony internetowej www.botev.pl, która lepiej przybliży
Państwu moją osobę.
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