
É um cidadão europeu a 
viver em Berlim?
Tem o direiTo a voTar aqui nas eleições 

da união europeia
Aprenda como no verso deste panfleto

Este panfleto foi produzido por cidadãos não-alemães a viver em Berlim. Nós acreditamos que a 

Europa como um todo precisa de um sucesso eleitoral do DIE LINKE, e queremos contribuir para isso. 

Em conjunto com outros europeus, nós queremos mobilizar-nos para as eleições, incluindo as nossas 

comunidades e nós queremos participar em futuras lutas. Nós convidamos todos os europeus em 

Berlim a juntarem-se a nós. 

O grupo do Partido de Esquerda “Europeus em Berlim” reúne-se na segunda segunda-feira de cada mês 

às 19h na Karl-Liebknecht Haus, Kleine Alexander Straße 28 (U-Bahn Rosa Luxemburg Platz). Todos os 

que queiram participar das nossas reuniões são muito bem-vindos.

Partido de esquerda     euroPeus em Berlim



o parlamento europeu será eleito outra 
vez entre 22 e 25 de maio de 2014. 
Cidadãos europeus têm o direito de votar 
tanto (1) onde vivem como (2) no seu país de 
origem.  
se quiser votar em Berlim em qualquer 
um dos partidos alemães tem que:

1. Ser um cidadão europeu com mais de 
18 anos.

2. Estar registado em Berlim (Anmeldung)
3. Estar registado no departamento 
de registo eleitoral do seu distrito 
(Bezirksamt)

tem que se registar para votar antes 
de 5 de maio de 2014. O departamento 
de registo eleitoral do seu distrito 
(Bezirkswahlamt) encontra-se num dos 
seguintes endereços:
mitte: Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin 
Telefon: 9018 – 44510
Friedrichshain-Kreuzberg: Frankfurter Allee 
35/37, 10247 Berlin Teléfono: 90298 - 3020

Pankow (inc. Prenzlauer Berg): Breite 
Straße 24a-26, 13187 Berlin, Teléfono: 90295 
– 2400
Charlottenburg-Wilmersdorf: Otto-Suhr-
Allee 100, 10585 Berlin, Teléfono: 9029 – 12303
spandau: Carl-Schurz-Straße 2/6, 13597 
Berlin Teléfono: 90279 - 2316 
steglitz-Zehlendorf: Kirchstr. 1/3, 14163 
Berlin Teléfono: 90299 – 2190
tempelhof-schöneberg: John-F.-Kennedy-
Platz, 10820 Berlin Teléfono: 90277 – 3040
Neukölln: Karl-Marx-Str. 83, 12040 Berlin 
Teléfono: 6809 - 2448
treptow-Köpenick: Alt-Köpenick 21, 12555 
Berlin Teléfono: 90297 - 2013
marzahn-Hellersdorf: Riesaer Str. 94, 12627 
Berlin Teléfono: 90293 – 4071
lichtenberg: Egon-Erwin-Kisch-Str. 106, 
13059 Berlin Teléfono: 90296 – 4617
reinickendorf: Teichstr. 65, Haus 1, 13407 
Berlin Teléfono: 90294 - 2148

devo votar em quem?

Nas eleições, as vozes de todos os europeus têm de ser ouvidas, especialmente daqueles que foram 
forçados a emigrar por causa da crise económica e dos programas de austeridade impostos aos 
seus países pela Troika. 

As instituições europeias estão a seguir uma agenda neo-liberal baseada em cortes em gastos 
públicos em todos os países da União Europeia. O governo de Merkel é, em boa medida, 
responsável por estas políticas. O resultado é depressão económica e sofrimento real para os mais 
pobres em todos os países da União Europeia. 

Um voto alargado na esquerda nas próximas eleições para o parlamento europeu punirá a Merkel 
e ajudará a mudar a direção política da Europa. Na Alemanha, apenas o Die Linke oferece uma 
visão alternativa credível ao neo-liberalismo e à crescente divida, insegurança e desemprego com 
que a Europa se confronta hoje.

mais informação: in-europa@die-linke-berlin.de 

 · web: in-europa.die-linke-berlin.de · Facebook: http://goo.gl/33J6Tv ·   

die liNKe integra a esquerda europeia - www.european-left.org 
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