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Sala: JAN 4Q1

Cetățenii și rezidenții Uniunii Europene au fost prompți în a trimite petiții Parlamentului European și 
a-și exprima furia și temerile pe care le simt, dat fiind impactul pe care îl are criza economică asupra 
vieții lor de zi cu zi. Pe lângă informațiile furnizate de petiționari privind impactul măsurilor de 
austeritate asupra drepturilor lor, unele petiții privesc spre viitor și solicită o implicare sporită a 
societății civile, în perspectiva alegerilor pentru Parlamentul European și, după încheierea acestora, 
lansarea unei posibile noi Convenții privind viitoarea guvernanță a Europei.
În acest context și în urma unei dezbateri ample în cadrul Comisiei pentru petiții, la care au participat 
îndeosebi reprezentanți ai Mișcării Europene, ai Uniunii Federaliștilor Europeni și ai Tinerilor 
Federaliști Europeni, s-a convenit organizarea unei audieri mai ample, la care să fie invitate să
participe asociații civile și petiționari din toată Europa, alături de un număr de experți și analiști 
notabili.

Legitimitatea și responsabilitatea stau la baza democrației. Totuși, criza economică a scos la iveală 
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lipsa clară a unei guvernanțe eficiente și adecvate la nivel european. Adeseori, guvernele par 
neputincioase atunci când se confruntă cu forța piețelor financiare mondiale. De asemenea, criza a 
arătat că în lumea actuală, în ciuda numeroaselor încercări de a rezolva această situație atât la 
nivelul Uniunii, cât și la alte niveluri, inclusiv în cadrul G8 și G20, trebuie luate totuși măsuri mai 
adecvate pe plan european, pentru a promova și apăra drepturile cetățenilor, care au devenit tot mai 
vulnerabili.
Pentru a putea înfrunta provocările de mâine, Europa are nevoie de o guvernanță economică 
credibilă, vizibilă și responsabilă.

1. Discursul de introducere și bun venit: 
Erminia Mazzoni, președinta Comisiei pentru petiții    

2. DE CE? 
Criza economică și politica de austeritate au condus la o criză socială 
devastatoare în Europa și riscă să submineze drepturile sociale ale 
cetățenilor [articolul 3 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană]
Europa trebuie să acorde prioritate cetățenilor și să depună eforturi pentru a 
asigura bunăstarea acestora. 

Vorbitori: Adriana Cerretelli, Sole 24 Ore, Enrique Serbeto, ABC

Petiționari:
Petiția nr. 1698/2012, adresată de T.P., de cetățenie elenă, privind o presupusă încălcare a 
articolului 28 din Carta drepturilor fundamentale a UE

Petiția nr. 1255/2012, adresată de Antoni Barbarà Molina, de cetățenie spaniolă, în numele 
„Dempeus per la Salut Pública”, privind reducerile cheltuielilor publice din sectorul asistenței 
medicale din Catalonia și Spania

Petiția nr. 0949/2012, adresată de Sara Campuzano Casas, de cetățenie spaniolă, însoțită de 6 
semnături, privind abuzurile în vânzarea de instrumente financiare către clienți ai unei bănci de 
economii

3. CE ESTE DE FĂCUT? 
Un guvern economic european și o politică economică comună, precum și 
solidaritate fiscală și coordonare bugetară?

Vorbitori: 
Prof. Elena Carletti  Università Bocconi- Institutul Universitar European, Florența, 
Elena Flores, Director DG ECFIN-European Commission, 
Pauline Gessant, președinta Tinerilor Federaliști
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Petiționari:
Petiția nr. 1125/2011, adresată de Theodoros Pitikaris, de cetățenie elenă, privind presupusa 
încălcare de către Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană a legislației UE în cadrul 
troicii

Petiția nr. 0591/2012, adresată de Janez Vuk, de cetățenie slovenă, privind criza financiară

4. CUM?
Bazându-ne pe realizările actuale, consolidându-le și făcând un nou pas 
calitativ înainte cu ajutorul unor modificări suplimentare aduse tratatelor, 
prin intermediul unei convenții adoptate în urma unei inițiative a PE, în 
temeiul articolului 48 alineatul (2) din TUE, și menținând o legătură cât mai 
bună cu societatea civilă 

Vorbitori:  Jo Leinen, Andrew Duff, Gerald Häfner, deputați în Parlamentul 
European, 
petiționari


