UE Eleições 2014: Reconstruir A Europa!
Eu, como membro do Parlamento Europeu, COMPROMETO-ME a defender e promover activamente os DIREITOS HUMANOS
na Europa, incluindo a Dignidade Humana, o Direito Humano à Vida, a promoção da Família, a liberdade de Pensamento,
Consciência e Religião, a justiça social, bem como o Direito dos Pais a educarem os seus filhos.

Faço este COMPROMISSO ao apoiar as seguintes acções:

1. Promover o Direito à Vida
Adoptar um Roteiro na União Europeia para a iniciativa One of Us, a fim de proteger a Dignidade Humana com um plano de
acção abrangente, e o Direito à Vida desde a concepção até a morte natural.

2. Ampliar o Direito da Família
Adoptar e executar um Roteiro na União Europeia baseado nos Direitos da Família como uma união legal entre um homem
e uma mulher, com uma abertura inerente à vida; equipar a União Europeia com um plano de acção abrangente e políticas
favoráveis à família, que apoiem particularmente os casais jovens e as famílias grandes.
3. Respeitar a Liberdade de Pensamento, Consciência e Religião
Respeitar e promover a liberdade de acção de acordo com a consciência individual.

4. Respeito pela liberdade pessoal
Respeitar e reconhecer o Princípio de Subsidiariedade como princípio fundamental nos padrões anti-discriminação;
trabalhar activamente para que sejam respeitadas a autonomia e as raízes históricas dos Estados-membros.
5. Valorizar os Direitos dos Pais
Proteger os Direitos dos Pais em todas as questões educacionais. Assegurar que a União Europeia, em todos os seus programas
educacionais para a juventude, respeite e promova o direito dos pais a educarem os seus filhos de acordo com os seus valores
morais e religiosos.
6. Fornecer Serviços de Saúde a todos
Combater a discriminação e a desigualdade no sistema de saúde. Desenvolver cuidados paliativos e respeitar o direito à
objecção de consciência entre os médicos e os que trabalham no sistema de saúde.

7. Combater a perseguição religiosa e a discriminação
Combater a perseguição religiosa e a discriminação dentre e fora da União Europeia e desenvolver políticas apropriadas de
asilo político a fim de assegurar protecção eficaz às vítimas de perseguições religiosas.

8. Combater a pobreza e a exclusão social
Combater a pobreza por meio de acções que ajudem todas as pessoas afectadas pela pobreza. Assegurar o direito concreto
à protecção contra a pobreza e a exclusão social. Promover investimentos em capital humano, infra-estrutura e em áreas
pobres.
9. Gerar oportunidades para os jovens
Reconhecer o valor da juventude como recurso essencial para a Europa. Os jovens também deveriam ter a oportunidade de
participar nas tomadas de decisão, no processo democrático e na construção de uma sociedade mais próspera, coesa e justa.
Concentrar-se em estratégias para a juventude e em planos de acção para uma melhor integração dos jovens na sociedade
por meio de uma cidadania activa, do diálogo social e das oportunidades de trabalho.
10. Apoiar a sociedade civil
A União Europeia deve fornecer uma estrutura legal adequada para projectos sociais a fim de que as pessoas possam comprometer-se livremente com actividades diferentes. Ela deve estar preparada para agir, quando for necessário, mas com
respeito ao princípio de subsidiariedade. As actividades da sociedade civil (terceiro sector) representam o modo mais apropriado de desenvolver a dimensão social da pessoa, que encontra nessas actividades o espaço necessário para expressar-se.

Promoters:
“Novae Terrae” Foundation (ITA), ADF Europe (AUT), Alianta Famiilior din Romania (ROU), All for Values (IRL), Asociatia
“PRO-VITA - pentru Nascuti si Nenascuti”, Filiala Bucuresti (ROU) Association Society and Values (BGR), Associazione Luci
sull’Est (ITA), Cercle Montalembert (FRA), Christian Concern (GBR), Christian Legal Centre (GBR), CitizenGO (ESP), Collectif
pour l’Enfant (FRA), Comitato “Sì Alla Famiglia” (ITA), Derecho a Vivir (ESP), Dignitatis Humanae Institute (ITA), DVCK
(Aktion Kinder in Gefahr) (DEU), European Center for Law and Justice (FRA), European Christian Political Foundation
(NDL), Federacao Portuguesa pela Vida (POR), Femina Europa (FRA), Fondation Jérôme Lejeune (FRA), Fundacja Mamy
i Taty (POL), Fundacja Jeden z Nas (POL), Generazione Voglio Vivere (ITA), Giuristi per la Vita (ITA), HazteOir.org (ESP),
Ireland Stand Up (IRL), Kristigi Demokratiska Savieniba (LVA), La Manif Pour Tous Italia (ITA), Life Institute (IRL), Obcanse
Sdruzeni Onz (CZE), Ordo Iuris (POL), Osservatorio Van Thuan (ITA), Printemps Français (FRA), Profesionales por la Ética
(ESP), Provita (SWE), Scienza e Vita Lumigiana (ITA), The Benson Society (IRL), Voice for Justice UK (GBR).

