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Posibile evoluții și ajustări ale structurii instituționale actuale a Uniunii Europene 

2014/2248(INI) 

Propunere de rezoluție [articolul 170 alineatul (4) din Regulamentul de procedură] de 

înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A8–0390/2016 

Propunere de rezoluție a Parlamentul European referitoare la posibile evoluții și 

ajustări ale structurii instituționale actuale a Uniunii Europene 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât așa-numitele ajustări ale structurii instituționale actuale a Uniunii Europene nu 

fac altceva decât să demonstreze un devotament ferm față de dogma și logica unei 

Uniuni care își extinde încontinuu domeniul de acțiune și își intensifică acțiunile; 

B. întrucât numai prin stoparea acestei agresiuni față de existența statelor membre și prin 

restabilirea suveranității naționale se pot evita alte dezastre; 

C. întrucât politicile instituțiilor UE sunt din ce în ce mai puțin compatibile cu principiile 

subsidiarității și democrației, 

1. consideră că logica care stă la baza „procesului de creare a unei uniuni tot mai strânse”1 

este contrară identității europene, al cărei punct forte fundamental îl constituie 

respectarea identităților naționale; 

2. consideră că și identitățile naționale constituie punctul forte al continentului european și 

numai acest principiu poate fi luat drept premisă a oricărei forme de cooperare bazate pe 

libertate și implicare voluntară; 

3. afirmă din nou că orice reformă a tratatelor trebuie să respecte, prin urmare, 

suveranitatea și democrația și trebuie să prevadă cooperarea voluntară; 

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului 

European, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Băncii Centrale 

Europene, Curții de Conturi, Comitetului Regiunilor, Comitetului Economic și Social 

European, precum și parlamentelor și guvernelor statelor membre. 

                                                 
1 Articolul 1 din TUE. 
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