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Propunere de rezoluție 

Considerentul I 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

I. întrucât, conform articolului 10 

alineatul (4) din TUE, partidele politice la 

nivel european contribuie la formarea 

conștiinței politice europene; întrucât 

articolul 10 alineatul (3) și articolul 11 

alineatul (1) din TUE extind această 

contribuție și la cetățeni și asociațiile 

reprezentative; 

I. întrucât, conform articolului 10 

alineatul (4) din TUE, partidele politice la 

nivel european contribuie la formarea 

conștiinței politice europene, chiar dacă 

au o atitudine critică la adresa instituțiilor 

UE și a funcționării acestora, întrucât nu 

se poate încerca limitarea opiniilor și a 

convingerilor la cele ale susținătorilor 

Uniunii și a funcționării sale actuale; 

întrucât articolul 10 alineatul (3) și 

articolul 11 alineatul (1) din TUE extind 

această contribuție și la cetățeni și 

asociațiile reprezentative; 

Or. en 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1a. subliniază faptul că sistemul „cap 

de listă” („Sptizenkandidaten”) 

reprezintă, la fel ca în 2014, o posibilitate 

care ar putea lua forma unui acord de 

limitare a opțiunilor alegătorilor la 

candidații desemnați de grupurile 

parlamentare; subliniază, cu toate 

acestea, că introducerea unui astfel de 

sistem dă naștere sugestiei nejustificate 

potrivit căreia sistemul capului de listă 

este o „așa-numită” alegere democratică 

a Președintelui Comisiei, în timp ce, de 

fapt, aceasta continuă să fie o imitație 

indirectă a unei alegeri directe de către 

întreaga populație, care funcționează în 

cadrul strict al structurilor existente ale 

grupurilor politice și/sau ale partidelor 

politice existente în prezent în 

Parlamentul care își încheie mandatul; 

Or. en 

 


