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 Caríssimos colegas, 
 

 O tema que nos foi proposto para debate, na sessão do parlamento de 
jovens 2008, está relacionado com a participação, os desafios e as 
oportunidades que jovens, como nós, terão na União Europeia. 
 A União Europeia é uma instituição actualmente composta por 27 países 
que partilham uma moeda única e diversas políticas comuns aceites e 
aplicadas em quase todos os estados membros. 
 Como jovens, consideramos ser da máxima importância o nosso 
envolvimento directo nos assuntos europeus, para que, de uma forma 
autêntica, possamos participar activamente nas decisões a tomar. 
 Assim, aquilo que propomos reflecte a nossa opinião de que uma boa 
política europeia deverá obrigatoriamente envolver os jovens como membros 
participantes, activos, criativos e necessários ao desenvolvimento das 
sociedades, neste caso, a toda a União Europeia. 
 
Medidas propostas: 
 

Com vista à melhor coordenação dos jovens dentro da União Europeia 
propomos: 
 

 1. Para uma maior igualdade entre os jovens emigrantes, que estudam 
em países diferentes do seu país de origem, mas dentro dos limites da 
União Europeia, propomos a criação de uma infra-estrutura alargada a 
todos os estados membros que proporcione o contacto entre estes 
jovens emigrantes e professores que virtualmente possam apoiá-los nas 
suas necessidades escolares e pessoais. Esta infra-estrutura permitiria 
uma maior emancipação dos jovens, ao mesmo tempo que lhes 
possibilitaria continuar o currículo escolar que teriam no seu país de 
origem, caso o desejassem. 

 

 2. Extensão do programa de intercâmbio proposto “Educação e 
Formação para 2010”, desenvolvido pela UE, para alunos do 
secundário, a quem possa ser entregue uma bolsa de mérito e se 
verifique que a sua formação seria melhor, complementada noutro país. 
Esta medida tem como objectivo garantir a igualdade de oportunidades 
de todos os jovens da União Europeia e poderá proporcionar horizontes 
mais vastos aos jovens que demonstrem interesse e talento numa 
determinada área (artística, científica) que não se encontra 
particularmente desenvolvida no seu país de origem ou que não lhe 
oferece formação da forma que seria desejável. 


