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6.2.2019 A8-0041/3

Alteração 3
Morten Messerschmidt
em nome do Grupo ECR

Relatório A8-0041/2019
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Aplicação das disposições do Tratado relativas à cidadania da União
(2018/2111(INI))

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que a União 
Europeia tem tido dificuldades em 
enfrentar numerosas crises com 
importantes consequências 
socioeconómicas, que levaram à 
emergência de ideologias populistas e 
nacionalistas baseadas em identidades 
exclusivas e critérios supremacistas que 
colidem com os valores europeus;

D. Considerando que a União 
Europeia tem tido dificuldades em 
enfrentar numerosas crises com 
importantes consequências 
socioeconómicas, que compreensivelmente 
levaram a um maior apoio do público a 
partidos políticos que procuram proteger 
a democracia, a cultura e as  identidades 
nacionais, opondo-se ao reforço da 
integração supranacional, e que almejam 
uma reforma da UE que respeite todos os 
seus Estados-Membros de forma plena e 
igual e observe os princípios da 
subsidiariedade, da proporcionalidade e 
da atribuição, como previsto no artigo 5.º 
do TUE;
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6.2.2019 A8-0041/4

Alteração 4
Morten Messerschmidt
em nome do Grupo ECR

Relatório A8-0041/2019
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Aplicação das disposições do Tratado relativas à cidadania da União
(2018/2111(INI))

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Recorda que a cidadania da UE 
acresce à cidadania de um Estado-Membro;  
sublinha que a cidadania da UE permite a 
complementaridade das múltiplas 
identidades dos cidadãos e que as 
ideologias populistas e o nacionalismo 
assente na exclusão fragilizam essa 
capacidade;  é de opinião que o exercício 
de uma cidadania ativa e o incentivo à 
participação cívica são fundamentais para 
reforçar o sentimento de pertença a um 
projeto político para fomentar o 
desenvolvimento de um sentimento 
comum de identidade europeia, 
compreensão mútua, diálogo intercultural 
e cooperação transnacional e para 
construir sociedades abertas, inclusivas, 
coesas e resilientes;

2. Recorda que a cidadania da UE 
acresce à cidadania de um Estado-Membro; 
sublinha que a cidadania da UE não tem 
qualquer eco junto de grande número de 
cidadãos da UE, dado que estes, face à 
inexistência de um «demos» europeu, se 
sentem distantes da ideologia política que 
é a força motriz da visão profundamente 
preocupante de uma maior integração 
política em detrimento da soberania 
nacional;
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6.2.2019 A8-0041/5

Alteração 5
Morten Messerschmidt
em nome do Grupo ECR

Relatório A8-0041/2019
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Aplicação das disposições do Tratado relativas à cidadania da União
(2018/2111(INI))

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Expressa a sua preocupação com a 
tendência para a diminuição da afluência às 
urnas tanto nas eleições nacionais como 
nas eleições para o Parlamento Europeu, 
especialmente entre a população jovem; 
está convicto de que o reforço da esfera 
pública da UE e o pleno exercício da 
cidadania europeia podem ajudar a 
inverter esta tendência, aumentando o 
sentimento de pertença dos cidadãos a 
uma comunidade europeia e fortalecendo 
a democracia representativa;

8. Expressa a sua preocupação com a 
tendência para a diminuição da afluência às 
urnas tanto nas eleições nacionais como 
nas eleições para o Parlamento Europeu, 
especialmente entre a população jovem; 
está convicto de que, para relançar a 
participação dos cidadãos no projeto 
europeu, é necessário reestruturar a UE, 
de maneira a que esta se concentre apenas 
nos domínios relativamente aos quais 
pode acrescentar valor, e recuperar a 
confiança nas instituições europeias à luz 
dos escândalos recentes, tais como a 
nomeação de Martin Selmayr para 
Secretário-Geral da Comissão;
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6.2.2019 A8-0041/6

Alteração 6
Morten Messerschmidt
em nome do Grupo ECR

Relatório A8-0041/2019
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Aplicação das disposições do Tratado relativas à cidadania da União
(2018/2111(INI))

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Recorda que as listas transnacionais 
podem reforçar a esfera pública da UE no 
âmbito das eleições europeias, através da 
promoção de um debate à escala europeia 
baseado em políticas relacionadas com a 
UE, em vez do enquadramento da 
campanha eleitoral em torno de questões 
nacionais;

9. Recorda que, em fevereiro de 2018, 
a proposta de introdução de listas 
transnacionais foi inequivocamente 
rejeitada pelo Parlamento; salienta que as 
listas transnacionais suscitam sérias 
preocupações quanto à legitimidade e à 
responsabilidade dos deputados, dada a 
inexistência de um «demos» europeu, não 
existem em qualquer estado federal atual 
e acentuariam o afastamento dos cidadãos 
e a sua desconfiança em relação à UE;
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6.2.2019 A8-0041/7

Alteração 7
Morten Messerschmidt
em nome do Grupo ECR

Relatório A8-0041/2019
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Aplicação das disposições do Tratado relativas à cidadania da União
(2018/2111(INI))

Proposta de resolução
N.º 13-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 13-A. Recorda que a maior integração 
das prestações sociais dos cidadãos que 
trabalham fora do seu próprio 
Estado-Membro e a sua inclusão como 
direito fundamental causaram grande 
insatisfação em relação às instituições da 
UE e colocaram em causa o respeito dos 
valores democráticos por parte da UE; 
salienta que existe uma discrepância legal 
e democrática nas instituições da UE que 
regulam as políticas familiares e sociais, 
uma vez que estas são normalmente 
consideradas questões a tratar a nível dos 
Estados-Membros;
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6.2.2019 A8-0041/8

Alteração 8
Morten Messerschmidt
em nome do Grupo ECR

Relatório A8-0041/2019
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Aplicação das disposições do Tratado relativas à cidadania da União
(2018/2111(INI))

Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 15-A. Sublinha o facto de a reintrodução 
dos controlos nas fronteiras nacionais, no 
pleno respeito pelos direitos humanos, ter 
sido, na grande maioria dos casos, 
simultaneamente uma necessidade e um 
êxito, uma vez que pôs termo à migração 
ilegal e à passagem de droga e armas 
pelas fronteiras dos Estados-Membros; 
insta a Comissão, neste contexto, a 
respeitar os Estados-Membros que 
optaram por controlar as suas fronteiras 
no interesse de toda a UE;

Or. en


