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

înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A8-0021/2016 

Rezoluția Parlamentului European referitoare la dobândirea de cunoștințe despre UE la 

școală 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), 

– având în vedere articolele 6 și 165 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

(TFUE), 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acțiunii „Erasmus +”: Programul 

Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor 

nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE
1
, 

– având în vedere Decizia nr. 1093/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 

21 noiembrie 2012 privind Anul European al Cetățenilor (2013)
2
, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 390/2014 al Consiliului din 14 aprilie 2014 de 

instituire a programului „Europa pentru cetățeni” pentru perioada 2014-2020
3
, 

– având în vedere Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 

2006 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții
4
, 

– având în vedere Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru 

cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale („ET 2020”)
5
, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 26 august 2015, intitulată „Proiect de raport 

comun pentru 2015 al Consiliului și al Comisiei privind punerea în aplicare a cadrului 
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2
 JO L 325, 23.11.2012, p. 1. 

3
 JO L 115 17.4.2014, p. 3. 

4
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5
 JO C 119, 28.5.2009, p. 2. 
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strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale 

(ET2020)” (COM(2015)0408), 

– având în vedere Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 14 septembrie 2015 privind 

adoptarea programului de lucru anual pe 2016 pentru punerea în aplicare a acțiunii 

Erasmus+: Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport (C (2015)6151), 

– având în vedere Concluziile Consiliului din 28 și 29 noiembrie 2011 privind un criteriu 

de referință pentru mobilitatea în scop educațional
1
, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 15 septembrie 2015, intitulată „Proiect de 

raport comun 2015 al Consiliului și al Comisiei privind punerea în aplicare a cadrului 

reînnoit pentru cooperare europeană în domeniul tineretului (2010-2018)” 

(COM(2015)0429), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 aprilie 2009 intitulată „O strategie a UE 

pentru tineret: investiție și mobilizare - O metodă deschisă de coordonare reînnoită pentru 

abordarea provocărilor și oportunităților tineretului” (COM(2009)0200), 

– având în vedere Rezoluția Consiliului din 27 noiembrie 2009 privind un cadru reînnoit 

pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului (2010-2018)
2
, 

– având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea 

învățării non-formale și informale
3
, 

– având în vedere Rezoluția sa referitoare la politica în domeniul educației și formării în 

perspectiva anului 1993
4
, 

– având în vedere rezoluția sa referitoare la îmbunătățirea calității formării profesorilor
5
, 

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație (A8-0021/2016), 

A. întrucât, în temeiul articolul 6 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

(TFUE) educația este o competență a statelor membre; 

B. întrucât rolul fundamental al educației este predarea cetățeniei, care implică o persoană 

sau o entitate care este reglementată de dreptul civil al unui stat; 

C. întrucât obiectivele educației includ pregătirea persoanelor pentru viața în societate prin 

transmiterea codurilor sociale și valorile din țara ai căror cetățeni sunt; 

D. întrucât, potrivit unui sondaj de opinie Eurobarometru din 2014, 44 % dintre cetățenii 

                                                 
1
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Uniunii Europene consideră că au cunoștințe limitate cu privire la modul de funcționare 

al UE și 52% dintre europeni consideră că părerea lor nu este luată în considerare în UE
1
;  

E. întrucât numai 42,61 % dintre cetățenii UE și doar 27,8 % dintre persoanele cu vârsta 

cuprinsă între 18 și 24 de ani au votat la ultimele alegeri pentru Parlamentul European, 

acesta fiind cel mai scăzut nivel de participare la vot din 1979
2
;  

F.  întrucât, așa cum reiese din cifrele de mai sus, UE suferă de un deficit democratic și 

traversează o criză de legitimitate în rândul cetățenilor statelor membre; întrucât, în acest 

sens, o mai mare transparență în furnizarea de informații privind funcționarea procesului 

de integrare europeană poate fi utilă, dar că acest lucru nu poate fi realizat fără a 

demonstra respectul față de diversitatea opiniilor cetățenilor din statele membre, astfel 

încât acestea să se simtă respectați; 

G. întrucât mai multe sondaje de opinie au demonstrat recent dorința cetățenilor din mai 

multe state membre, inclusiv Franța și Țările de Jos, de a avea un referendum privind 

apartenența la Uniunea Europeană; întrucât rezultatele sondajului pun în evidență 

angajamentul pe care popoarele europene îl au în continuare pentru națiunile lor 

respective; 

H.  întrucât beneficiarii programelor de mobilitate provin deseori din medii sociale care 

permit deja facilitarea circulației în întreaga Europă; întrucât, pe de altă parte, prioritatea 

absolută trebuie să fie reducerea insecurității sociale și economice de care sunt afectați 

numeroși cetățeni din statele membre; întrucât trebuie să se țină seama, de asemenea, de 

necesitatea de a respecta principiul subsidiarității și de a recunoaște importanța statelor-

națiuni, în care cetățenii pot să se bucure de beneficiile unei Europe libere și 

independente, cooperând reciproc în cadrul unor programe comune, cum ar fi Erasmus +; 

I. întrucât doar statele membre pot să înțeleagă și să răspundă provocărilor în materie de 

educație și cultură datorită apropierii de cetățeni și a legitimității lor, dar și din cauză că 

condițiile socio-economice diferă de la o țară la alta; 

J. întrucât majoritatea statelor membre au integrat cunoașterea UE în programele lor de 

învățământ și în programele de formare a profesorilor; întrucât, această formare nu poate 

fi utilă dacă nu este precedată de o cunoaștere temeinică de către cetățenii statelor 

membre a propriei istorii naționale, condiție prealabilă pentru a înțelege procesul 

construcției europene; 

K. întrucât, în multe state membre, subiectele legate de UE sunt predate la mai multe 

niveluri de educație și în diverse materii ale învățământului obligatoriu; 

L. întrucât prioritățile de investiții în domeniul educației diferă de la un stat membru la altul 

din cauza situației specifice din fiecare țară; întrucât, prin urmare, este de competența 

fiecărui stat membru să aprecieze ce este necesar să se îmbunătățească în conținutul 

învățământului școlar și formarea inițială a profesorilor; 

                                                 
1
  Eurobarometru standard 81, primăvara 2014: „Public Opinion in the European Union” 

(http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_publ_en.pdf), p. 117 și 131. 
2
 http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-

publications/2015/COMM_STUD_558351_UpdateReview-EN.pdf, p. 43-45. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_publ_en.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-publications/2015/COMM_STUD_558351_UpdateReview-EN.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-publications/2015/COMM_STUD_558351_UpdateReview-EN.pdf


 

AM\1091277RO.doc  PE579.869v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

M. întrucât potrivit studiului „Learning Europe at school” („Cunoașterea Europei în școală”), 

efectuat de firma privată de consultanță ICF GHK pentru DG Educație și cultură
1
, există 

deja numeroase oportunități pentru ca profesorii să fie formați în UE prin intermediul 

asociațiilor, în afara rețelei de învățământ superior; 

N. întrucât studiul privind impactul programului Erasmus, prezentat de Comisie în 2014 

demonstrează că mobilitatea în scopuri educative și internaționalizarea studiilor au o 

influență pozitivă asupra capacității de inserție profesională; reamintește, cu toate acestea, 

că doar mobilitatea nu rezolvă problema șomajului, în special a șomajului în rândul 

tinerilor, în Europa, ci că ea trebuie să fie însoțită de eforturi de îmbunătățire a învățării 

competențelor de bază și să dea o importanță suplimentară, în special în ceea ce privește 

aspectele sociale, statutului ucenicilor și formării profesionale; 

1.  subliniază că este tot mai important ca elevii să înțeleagă mecanismele construcției 

europene în care trăiesc și impactul din ce în ce mai mare a Uniunii Europene în viața lor; 

reamintește totuși că, după cum arată numeroase studii pe această temă, prioritatea în 

domeniul educației este dobândirea competențelor de bază (citire, scriere și matematică), 

care sunt fundamentale pentru obținerea accesului la mediul de învățare și la înțelegerea 

mediului în care trăiesc cetățenii; 

2.  subliniază faptul că UE nu va reuși să recâștige încrederea cetățenilor statelor membre 

dacă se limitează la a desfășura o amplă campanie de comunicare în școli și instituții de 

învățământ superior; reamintește necesitatea de a proteja pluralismul opiniilor și 

culturilor europene, încurajând statele să promoveze programe de predare a istoriei lor 

naționale și un acces mai larg la patrimoniul cultural național; 

3. subliniază nevoia de a defini mai precis valorile fundamentale ale Uniunii Europene, 

astfel încât acestea să nu rămână un concept abstract pentru o mare parte a cetățenilor din 

statele membre; subliniază faptul că o cunoaștere și înțelegere a istoriei și valorilor 

statelor membre este esențială pentru înțelegerea reciprocă; 

4.  subliniază că UE ar trebui să fie mai vizibilă în materialele didactice, având în vedere 

impactul său asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor; consideră că un conținut care se referă 

în mod explicit la UE ar trebui să fie abordat în mod diferit în programele școlare; 

subliniază necesitatea unor metode de predare active și participative, adaptate la nivelul, 

nevoile și interesele elevilor, fără a neglija dobândirea prealabilă a cunoștințelor 

fundamentale, în vederea asigurării celei mai bune dezvoltări educative și culturale și a 

înțelegerii lumii în care trăiesc; 

5. subliniază necesitatea utilizării unor metode de predare care și-au dovedit eficiența deja 

în trecut, punând accentul pe dobândirea de competențe de bază; observă, în acest sens, 

constatările realizate de Consiliu și de Comisie în raportul comun din 2015 privind 

punerea în aplicare a cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul 

educației și formării profesionale („ET 2020”), prin care ambele instituții reamintesc că, 

pe teritoriul UE, 22 % din persoanele cu vârsta de 15 de ani prezintă lacune în 

cunoștințele lor matematice și 18 % au mari dificultăți în lectură; 

                                                 
1
 http://www.eupika.mfdps.si/Files/Learning%20Europe%20at%20School%20final%20report.pdf. 

http://www.eupika.mfdps.si/Files/Learning%20Europe%20at%20School%20final%20report.pdf
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6. subliniază că educația civică, bazată pe prioritățile stabilite la nivel național, ar trebui să 

permită dezbateri deschise și pluraliste în domeniul integrării europene, și, de asemenea, 

să contribuie la dezvoltarea gândirii critice a elevilor din Uniunea Europeană, în special 

prin predarea proceselor decizionale și a modului în care acestea influențează statele lor 

membre și participarea lor democratică; 

7.  atrage atenția asupra faptului că UE a fost modelată de statele sale membre, cu istoriile și 

culturile lor unice, și că dezvoltarea Uniunii rămâne strâns legată de acestea; 

8. ia act de faptul că impactul UE asupra statelor membre este semnificativ și că studierea 

UE la școală ar trebui să reflecte atât rolul statelor membre în dezvoltarea UE, cât și 

influența UE asupra evoluțiilor de la nivel național; 

9.  subliniază faptul că statele membre și UE trebuie să fie primele care dau un exemplu 

tuturor actorilor implicați în predarea și cunoașterea UE în școală, practicând valorile 

europene fundamentale, inclusiv respectarea pluralismului de opinie și a libertății de 

exprimare; 

10. recunoaște nevoia de a asigura, consolida și extinde oportunitățile de dezvoltare 

profesională inițială și continuă pe tot parcursul vieții a profesorilor și educatorilor, 

pentru a le permite acestora să integreze o dimensiune europeană în programele lor de 

predare, în special în ceea ce privește educația civică; precizează totuși că prioritățile de 

investiții diferă de la un stat membru la altul și că anumite state trebuie mai întâi să 

garanteze revalorizarea salarială și socială a cadrelor didactice și educatorilor, garantând, 

astfel, respectarea autorității lor și condiții optime de învățare pentru toți; 

11. subliniază necesitatea de a promova și de a reafirma limbile naționale ale statelor membre 

pentru a promova patrimoniul cultural european; consideră că, în vederea realizării 

acestui obiectiv, profesorii trebuie să fie sprijiniți, inclusiv prin posibilitățile de formare 

profesională; 

12. subliniază rolul universităților în pregătirea și formarea unor profesori și educatori înalt 

calificați și cu o motivație puternică; solicită încurajarea și susținerea măsurilor luate de 

statele membre în efortul lor de a oferi posibilități de cursuri de calificare specializate în 

cadrul universităților, care să fie deschise și accesibile studenților înscriși, dar și 

profesorilor și educatorilor implicați; 

13. subliniază importanța și potențialul actualizării predării istoriei, ținând totodată seama de 

competențele statelor membre în acest domeniu, având în vedere faptul că civilizația 

europeană este rezultatul unui patrimoniu comun definit de către civilizația greacă, 

dreptul roman și creștinism; solicită Comisiei și statelor membre să susțină societățile de 

istorie și centrele de cercetare istorică, pentru a pune în valoare contribuția lor științifică 

în domeniul istoriei europene și rolul lor în actualizarea cunoștințelor profesorilor din 

școli; 

14. recomandă, de asemenea, ca, dat fiind faptul că Europa a fost rezultatul unei istorii mult 

mai lungi, Casa Istoriei Europene să nu se limiteze la o prezentare din secolele al XIX-lea 

și al XX-lea; subliniază că extinderea narațiunii sale i-ar putea permite să devină un 

instrument constructiv pentru elevi și profesori; 
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15. solicită reînnoirea și consolidarea de urgență a cetățeniei UE și a educației civice în toate 

statele membre pentru a oferi elevilor, prin mijloace adaptate vârstei lor, cunoștințele, 

valorile, abilitățile și competențele relevante, făcându-i capabili să gândească critic și să-

și formeze o opinie echilibrată și în cunoștință de cauză, să-și exercite drepturile și 

responsabilitățile democratice, printre care dreptul la vot, să evalueze pluralismului de 

opinii și să fie cetățeni activi și responsabili; 

16. subliniază că în mare măsură calitatea educației școlare depinde de tratarea cadrelor 

didactice cu respectul cuvenit; încurajează consolidarea autorității acestora; subliniază că 

părinții au, de asemenea, un rol important de jucat, deoarece familia este prima unitate de 

socializare și, prin urmare, solicită o mai bună cooperare între părinți, instituțiile de 

învățământ și autoritățile naționale din domeniul educației, care sunt responsabili pentru 

chestiunile legate de cetățenie, un domeniu care trebuie să fie sprijinit, de asemenea, prin 

consolidarea educației civice; 

18. subliniază că învățarea limbilor străine poate juca un rol important în promovarea 

capacității de inserție profesională, dar că trecerea spre învățământul orientat spre piața 

forței de muncă rămâne cea mai bună modalitate de a combate șomajul în rândul tinerilor; 

19. subliniază rolul esențial al învățării neformale și informale, inclusiv al activităților pentru 

tineret, al voluntariatului, al învățării intergeneraționale, în familie și la vârsta adultă, 

precum și al sportului ca instrument de educație în dezvoltarea competențelor, 

aptitudinilor sociale și civice, precum și în formarea de cetățeni europeni responsabili și 

activi; subliniază necesitatea de a recunoaște și valida aceste capacități în învățarea 

formală și pentru a crea legături mai strânse între învățarea formală, neformală și 

informală; 

20. solicită adoptarea unei abordări de asimilare în domeniul politicii privind educația pentru 

a permite integrarea eficientă a elevilor imigranți în standardele și valorile din țara-gazdă; 

21. subliniază necesitatea mai multor informații cu privire la procesul de integrare europeană, 

atât în școală, cât și în afara școlii, pentru a permite participarea la dezbaterea 

democratică cu privire la viziuni diferite asupra UE și a promova transparența pentru 

cetățenii statelor membre, fără de care nu-și pot forma o opinie critică pentru a contribui 

la buna desfășurare a procesului democratic; subliniază, cu toate acestea, necesitatea de a 

transmite informații obiective și de a oferi o educație faptică, lipsită de orice considerente 

ideologice, în așa fel încât să nu compromită libera voință a cetățenilor, inclusiv a 

copiilor; 

22. solicită Comisiei să încurajeze realizarea mai multor studii care să arate modul în care se 

predau cunoștințele despre UE în școlile din Europa, modul în care se regăsește în 

programe și la examene, precum și: (a) dacă profesorii și educatorii au un acces 

satisfăcător la programele și acțiunile UE din domeniul dezvoltării profesionale, la 

educația continuă și la platformele de schimb de bune practici; și (b) dacă acțiunile 

finanțate pentru a integra o studiere adecvată a UE în școli au în cele din urmă efecte 

reale; 

23. ia act de existența unor rețele care promovează dobândirea de cunoștințe despre UE la 

nivel național, regional și local și care sunt implicate în acest proces, precum și de 
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schimbul de bune practici între aceste rețele la nivelul Uniunii; 

24. subliniază rolul important al programelor Erasmus +, Europa pentru cetățeni și Europa 

Creativă în promovarea educației și formării, a competențelor lingvistice, a cetățeniei 

active, a sensibilizării culturale și a înțelegerii lumii în care trăim; subliniază necesitatea 

unui sprijin financiar adecvat pentru aceste programe și necesitatea unui acces mai larg la 

mobilitate; reamintește că, chiar dacă mobilitatea poate fi un atu, ea nu poate da rezultate 

fără o definire clară a elementelor componente ale Europei și dezvoltarea identității 

proprii ale fiecărei națiuni europene; afirmă că cunoașterea elementelor naționale 

specifice, în special prin predarea istoriei, este singura modalitate de a discerne ce au în 

comun națiunile europene și de a dezvolta civilizația europeană; 

25. reamintește gama largă de acțiuni posibile prin intermediul programului Erasmus+, 

precum și popularitatea și recunoașterea acestuia de către publicul larg, în special în ceea 

ce privește mobilitatea studenților, ca parte integrantă a studiilor lor; invită Comisia și 

statele membre să aducă în mai mare măsură la cunoștința publicului elementele mai 

puțin cunoscute ale programului Erasmus+, cum ar fi Serviciul european de voluntariat; 

26. salută programul de lucru al Comisiei pentru 2016 pentru punerea în aplicare a acțiunii 

Erasmus+, dar este preocupat de faptul că fondurile pentru acest program sunt încă 

înghețate în Grecia; 

27. invită Comisia să consolideze aspectele pedagogice și capacitatea de a răspunde nevoilor 

școlilor a proiectelor finanțate prin intermediul proiectelor Jean Monnet, dând școlilor 

posibilitatea de a se înscrie direct și acordând finanțări pe perioade mai lungi, de exemplu 

de trei ani, în concordanță cu modul de finanțare al modulelor Jean Monnet; solicită 

Comisiei să ia măsuri pentru ca modulul Jean Monnet să fie accesibil instituțiilor de 

pregătire a profesorilor și pentru a încuraja aceste instituții să-l integreze în programele 

lor; 

28. ia act de faptul că Uniunea trece în prezent printr-o criză a legitimității democratice, nu 

numai din cauza cunoștințelor insuficiente ale europenilor despre mecanismele UE, ci și 

din cauza faptului că opiniile lor nu sunt luate în considerare în procesele decizionale; 

subliniază că, pentru a-și recâștiga legitimitatea, Uniunea trebuie să oprească distrugerea 

structurilor sale democratice și să restabilească legătura cu cetățenii; 

29.  ia act de existența platformelor virtuale eTwinning, EPALE și School Education Gateway 

(portalul educației școlare); 

30. solicită Comisiei să faciliteze o revizuire critică a materialelor existente disponibile în 

prezent pe platforma Teachers’ Corner (Spațiul profesorilor), realizată de cadre didactice 

implicate în prezent în predare și de cadre universitare specializate în studii europene, 

pentru a le asigura calitatea și caracterul adecvat; 

31. subliniază rolul pe care îl au birourile de informare ale instituțiilor europene și ia act de 

angajamentul acestora în ceea ce privește încurajarea relațiilor cu statele membre, cu 

instituțiile de învățământ, cu organizațiile de tineret și cu media la nivel național, regional 

și local, pentru a le apropia unele de altele și a se asigura că tinerii înțeleg rolul pe care îl 

joacă instituțiile în viața lor de zi cu zi; 
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32.  reamintește că, în conformitate cu articolele 6 și 165 din TFUE, UE are responsabilitatea 

de a oferi sprijin statelor membre în domeniul educației; încurajează statele membre să își 

actualizeze sistemele de învățământ și toate formele de conținut referitor la UE din 

programele școlare, la toate nivelurile de învățământ, inclusiv la nivelul educației și 

formării profesionale, în vederea consolidării informațiilor referitoare la funcționarea UE, 

în strânsă colaborare cu toți actorii relevanți, inclusiv cu părțile interesate, la nivelul UE 

și la nivel național, regional și local; 

33. încurajează statele membre să susțină toate posibilitățile de a oferi mai multe informații 

despre UE cursanților, profesorilor și altor cadre didactice, prin învățarea formală, 

neformală și informală, precum și să exploateze și să completeze instrumentele 

financiare, programele și inițiativele UE în această privință; 

34. solicită statelor membre să ia măsuri suplimentare de predare a educației civice în școli; 

subliniază, mai ales după atacurile din 13 noiembrie 2015 de la Paris și din 22 martie 

2016 de la Bruxelles, că este necesar, mai mult decât oricând, să se asigure că școlile sunt 

locuri pentru integrarea tuturor, pe baza valorilor naționale și europene, în vederea 

garantării respectării principiilor democratice, a cetățeniei și identității fiecărui stat 

membru și a civilizației europene; 

35. invită statele membre să îmbunătățească investițiile în educație și să ofere sprijinul 

necesar pentru ca școlile și cadrele didactice să implementeze și să dezvolte în 

permanență cursuri și un puternic program de educație civică privind funcționarea 

Uniunii; 

36. invită statele membre să asigure accesul egal și incluziv la o educație formală și 

neformală inovatoare și de înaltă calitate pentru toți cursanții, și în special pentru 

persoanele cu dizabilități, care sunt prea adesea uitate în politicile educaționale; solicită, 

prin urmare, să se asigure, prin toate mijloacele disponibile, dezvoltarea acestor persoane 

într-un mediu educativ deschis și primitor, inclusiv prin integrarea acestora ori de câte ori 

este posibil în sistemele educaționale generaliste; 

37. consideră că statele membre, în dialog cu actorii din domeniul educației, ar trebui să 

caute oportunități pentru schimburi de idei privind învățarea despre integrarea europeană 

și funcționarea Uniunii, în corelare cu predarea istoriei în programele lor educaționale, 

astfel încât tinerii să perceapă impactul real al Uniunii în viața lor prezentă și viitoare; 

38. reamintește rolul partenerilor sociali și al organizațiilor societății civile în reducerea 

decalajului dintre Uniunea Europeană și cetățenii săi, dar subliniază că acest lucru nu 

poate fi realizat atât timp cât instituțiile europene sunt afectate de o criză de legitimitate; 

subliniază, prin urmare, că discuțiile ar trebui să se desfășoare la cel mai înalt nivel între 

statele membre, Comisie și Consiliu pentru a identifica cauzele reale ale acestei 

îndepărtări a Uniunii Europene de cetățenii statelor membre și că deciziile ar trebui luate 

în consecință; 

39. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei 

și guvernelor și parlamentelor statelor membre. 
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