Benvolgut President Sassoli,
Em dic ... i visc a Catalunya. A les darreres eleccions europees de 26 de maig vaig votar la
candidatura de Junts per Catalunya. Vaig votar per Carles Puigdemont i Antoni Comín. Ara veig
que no va servir de res.
Per què no deixeu que les persones que vaig votar no puguin treballar al Parlament Europeu?
Em fa molt mal veure que no estic representada/t a aquesta institució De què serveix que voti a
les eleccions europees si després no se’m respecta el vot?
No ho entenc. Estic molt decebuda/t amb com funciona Europa per culpa de les seves
institucions. No em podia imaginar que el Parlament Europeu es comportaria d’aquesta manera.
Estem parlant de més de 2 milions de votants! Veig a les notícies que el Parlament Europeu no
deixa entrar les persones que vaig votar perquè no vol que Espanya s’enfadi. De veritat és així?
És ridícul!
M’agradaria poder tenir una explicació més convincent de part seva.
Gràcies,
Salutacions cordials,
...

Benvolguda/t ...
soc ... i visc a .... Us escric perquè m’agradaria saber per què no deixeu que la persona que vaig
votar, Oriol Junqueras, no pugui ser eurodiputat.
Sé que el Senyor Junqueras és a la presó, preventiva, ja que és un pres polític, i que hi ha una
qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Tot i així, no comprenc per què el
Parlament Europeu no obliga Espanya a que la persona que va ser votada per més d’1 milió de
votants no sigui eurodiputat.
És incomprensible que el Parlament Europeu es comporti com un parlament autoritari. Fa molta
por veure aquest tipus de parlament, la veritat. No sé què pensar, estic molt preocupada/t pel
que estic veient.
De veritat que el meu vot no és tant important com els altres?
Si us plau doneu-me explicacions.
Cordialment,
...

Benvolguda/t ... ,
Em poso en contacte amb vostè perquè a les darreres eleccions europees vaig votar per Carles
Puigdemont i veig que no el deixeu ser eurodiputat.
Ja són tres mesos que vaig votar i veig que no se’m respecta el meu vot. Em podeu dir per què?
Estic al·lucinant amb com s’està comportant el Parlament Europeu amb la qüestió catalana. Sou
una institució hipòcrita. No ens feu cas, li teniu por a Espanya. Si Espanya ens tornés a pegar
com a l’1 d’octubre de 2017, vosaltres no faríeu absolutament res. Callaríeu, com sempre heu
fet.
Estic molt trist/a que us comporteu així. Em va fer molestar molt veure com defensàveu el Dia
Internacional de la Democràcia, el diumenge 15 de setembre, tot sabent que teniu tres
eurodiputats (no 1, sinó 3!!!) als que no deixeu que siguin eurodiputats?
Soc menys que un francès? O que un altre espanyol? O que un grec o que un alemany o un
hongarès o un irlandès perquè vaig votar Carles Puigdemont? No puc estar representada/t?
M’agradaria que m’informéssiu de per què no voleu que jo, tant com 2 milions d’europeus, no
puc estar representada/t.
Cordialment,
...

