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Proposta de resolução alternativa (artigo 170.º, n.º 4, do Regimento) à proposta de 

resolução não legislativa A8-0390/2016 

Resolução do Parlamento Europeu sobre possíveis desenvolvimentos e ajustamentos do 

atual enquadramento institucional da União Europeia 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento, 

A. Considerando que os chamados ajustamentos ao atual quadro institucional da UE 

mostram apenas uma dedicação em exclusivo ao dogma e a lógica de uma União que 

está constantemente a alargar o seu âmbito e a intensificar a sua ação; 

B. Considerando que só travando a ameaça à existência dos Estados-Membros e 

restabelecendo a soberania nacional podem ser evitados mais desastres; 

C. Considerando que as políticas das instituições da UE são cada vez menos compatíveis 

com os princípios da subsidiariedade e da democracia; 

1. Considera que a lógica subjacente ao «processo de criação de uma União cada vez mais 

estreita»1 é contrária à identidade europeia, cuja principal força reside no respeito da 

identidade nacional dos Estados-Membros; 

2. Considera que as identidades nacionais constituem também a força do continente 

europeu, e que só este princípio pode ser tomado como premissa para qualquer forma de 

cooperação com base na liberdade e na participação voluntária; 

3. Reitera que qualquer reforma dos Tratados deve, portanto, respeitar a soberania e a 

democracia e implicar a cooperação voluntária; 

                                                 
1 Artigo 1.° do TUE. 
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4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho Europeu, ao 

Conselho, à Comissão, ao Tribunal de Justiça da União Europeia, ao Banco Central 

Europeu, ao Tribunal de Contas, ao Comité das Regiões, ao Comité Económico e Social 

Europeu e aos parlamentos e governos dos Estados-Membros. 

Or. en 


