ELEIÇÕES EUROPEIAS-A ESCOLHA É SUA!

De 4 a 7 de Junho de 2009, 375 milhões de cidadãos pertencentes aos 27 Estados
membros da União Europeia, vão ter a possibilidade de exercer o direito de um voto que
pode mudar a face da Europa. Estas eleições determinarão o rumo futuro da União
Europeia durante os próximos cinco anos.
O Parlamento Europeu examina, influencia e adopta legislação que afecta a nossa vida
quotidiana- a comida que comemos, o ar que respiramos, e até a segurança dos brinquedos
com que as nossas crianças brincam. Os Membros do Parlamento Europeu, para além
disto, participam na gestão da distribuição de 120 mil milhões de Euros por ano.
É portanto fundamental que exerça o seu direito de voto.
O acto de votar é um direito fundamental derivado do facto de vivermos numa sociedade
democrática, dando-nos a capacidade de decidir quem deverá representar os nossos
interesses- e quem exercerá um controlo democrático. Se não está satisfeito com o seu
representante, poderá sempre votar noutro.
O Parlamento Europeu é um forte paladino dos direitos humanos-assim como é a favor do
bem-estar físico e social dos membros das Forças Armadas. O Parlamento Europeu tem
propostas a favor de padrões comuns em missões comuns, os militares devem treinar e
operar em conjunto, e beneficiarem das mesmas compensações sociais, de saúde, etc. no
caso de morte, ferimento ou incapacidade.
Assim a EUROMIL apela-lhe que expresse a sua opinião - e a que vote nestas eleições.
Votar demonstra uma reflexão de cidadania activa, e é uma oportunidade para influenciar o
rumo geral da Europa. É também algo que faz parte da própria existência da vossa
associação: o direito fundamental de manifestar uma opinião sobre matérias que o afectam
directamente.
A EUROMIL apela mesmo a que examine o currículo dos candidato(a)s em relação às
Forças Armadas – se quer fazer a diferença vote em alguém que se importe.

Sinceramente,
Emmanuel Jacob
Presidente da EUROMIL
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