Comité Económico e Social Europeu

Eleições para o Parlamento Europeu

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Votemos por uma Europa unida
_____________
Relatores: Stefano Mallia
Cinzia Del Rio
Dilyana Slavova
_____________

EESC-2019-01478-00-01-PRES-TRA (EN) 1/3

PT

Consulta
Base jurídica

Decisão da Mesa de 14/05/2019
Artigos 35.º e 53.º do Regimento

Adoção em plenária
Reunião plenária n.º
Resultado da votação
(votos a favor/votos
contra/abstenções)

DD/MM/YYYY
543

…/…/…

EESC-2019-01478-00-01-PRES-TRA (EN) 2/3

Votemos por uma Europa unida
Em vésperas de eleições para o Parlamento Europeu e tendo em conta a Declaração sobre o Futuro da
Europa, aprovada pelos chefes de Estado e de Governo da UE-27, em 9 de maio de 2019, em Sibiu
(Roménia), o Comité Económico e Social Europeu insta os cidadãos da UE a exercerem o seu direito
de voto.
A UE assenta em valores comuns: democracia, proteção dos direitos humanos, liberdade de expressão,
Estado de direito, tolerância, justiça, igualdade, solidariedade e participação democrática. Estes
valores devem ser constantemente defendidos e protegidos, uma vez que permitem que os europeus
vivam numa sociedade aberta em que cada cidadão é respeitado e em que somos unidos por uma
identidade europeia, para além da nossa identidade nacional.
Atualmente enfrentamos desafios comuns e complexos:









Alterações climáticas
Desigualdades sociais, económicas e territoriais
Pobreza
Desemprego, sobretudo entre os jovens
Redução do espaço cívico
Migração
Segurança e terrorismo
Corrupção

E o nacionalismo não é a resposta.
Só através de uma Europa unida podemos realizar progressos concretos nestas questões.
Defendemos uma Europa que coloque as necessidades dos seus cidadãos no centro das suas políticas e
ações e assegure que os desafios económicos, sociais e ambientais são enfrentados em conjunto de
forma sustentável; uma Europa que assegure a qualidade de vida e de emprego, um ambiente favorável
ao investimento e ao empreendedorismo, bem como uma maior coesão económica e social.
Defendemos igualmente uma Europa que ofereça aos jovens a oportunidade de realizarem o seu
potencial e que promova a sua participação ativa nos processos políticos europeus.
Nós, enquanto representantes da sociedade civil – empregadores, trabalhadores, agricultores,
consumidores e outras organizações da sociedade civil – trabalhamos em conjunto por uma UE que
responda às expectativas e às necessidades dos seus cidadãos.
Instamos os cidadãos de toda a Europa a votar nas próximas eleições europeias. Apelamos às
organizações da sociedade civil para que se unam aos nossos esforços, a fim de mobilizar os eleitores
para um voto positivo numa Europa unida.
_________________
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