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Raport A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

Îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona 

2014/2249(INI) 

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

înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A8-0386/2016 

Rezoluția Parlamentului European referitoare la îmbunătățirea funcționării Uniunii 

Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona 

Parlamentul European, 

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

A. întrucât continuarea valorificării Tratatului de la Lisabona reprezintă o încercare de a 

submina și mai mult suveranitatea statelor membre, de exemplu, prin trecerea de la 

votul în unanimitate la votul cu majoritate calificată pentru un număr tot mai mare de 

domenii, mărirea dependenței economice prin crearea unei uniuni fiscale și financiare, 

precum și prin susținerea unei uniuni a apărării, în situația în care apărarea este o 

competență exclusiv națională; 

B. întrucât criza imigrației ilegale și problemele de securitate au demonstrat necesitatea 

închiderii granițelor externe ale UE și a restabilirii frontierelor interne; 

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

subsidiarității, proporționalității și cu democrația; 

D. întrucât Tratatul Constituțional, a cărei emanație antidemocratică este Tratatul de la 

Lisabona, a fost respins prin referendum în 2005, în Franța și în Țările de Jos: 

E. întrucât decizia Regatului Unit de a părăsi UE reprezintă o dovadă clară a eșecului 

„uniunii tot mai profunde”, 

1. reamintește suveranitatea deplină și completă a statelor membre; 

2. crede că potențialul Tratatului de la Lisabona ar trebui să fie mai degrabă limitat, și nu 

extins; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului 

European, Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi, Băncii Centrale Europene, 

Comitetului Regiunilor, Comitetului Economic și Social European, precum și 

parlamentelor și guvernelor statelor membre. 
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