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6.2.2019 A8-0041/3

Amendamentul 3
Morten Messerschmidt
în numele Grupului ECR

Raport A8-0041/2019
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului referitoare la cetățenia UE
(2018/2111(INI))

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât UE a întâmpinat dificultăți 
în a face față numeroaselor crize cu 
consecințe socioeconomice importante, 
care au condus la apariția ideologiilor 
populiste și naționaliste bazate pe 
identitățile exclusive și pe criteriile bazate 
pe supremație care contravin valorilor 
europene;

D. întrucât UE a întâmpinat dificultăți 
în a face față numeroaselor crize cu 
consecințe socioeconomice importante, 
ceea ce a condus, desigur, la un sprijin 
sporit pentru partidele politice care au ca 
scop protejarea democrației, a culturii și a 
identităților naționale prin respingerea 
unei integrării supranaționale mai 
profunde, și care aspiră la o UE 
reformată, care își respectă toate statele 
membre în mod egal și pe deplin și 
satisface principiile subsidiarității, 
proporționalității și atribuirii, potrivit 
prevederilor de la articolul 5 din TUE;
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6.2.2019 A8-0041/4

Amendamentul 4
Morten Messerschmidt
în numele Grupului ECR

Raport A8-0041/2019
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului referitoare la cetățenia UE
(2018/2111(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reamintește că cetățenia UE se 
adaugă cetățeniei unui stat membru; 
subliniază faptul că cetățenia UE permite 
complementaritatea unor identități 
multiple pentru cetățeni și că 
naționalismul exclusivist și ideologiile 
populiste subminează această calitate; 
este de părere că exercitarea unei 
cetățenii active și încurajarea participării 
civice sunt esențiale pentru consolidarea 
sentimentului de apartenență la un proiect 
politic, pentru a sprijini dezvoltarea unui 
sentiment comun al identității europene și 
a favoriza înțelegerea reciprocă, dialogul 
intercultural și cooperarea 
transnațională, precum și pentru 
construirea unor societăți deschise, 
favorabile incluziunii, bazate pe coeziune 
și reziliente;

2. reamintește că cetățenia UE se 
adaugă cetățeniei unui stat membru; 
subliniază faptul că cetățenia UE nu are 
nicio rezonanță la mulți cetățeni ai UE, 
deoarece aceștia se simt străini ideologiei 
politice ce reprezintă forța motrice din 
spatele viziunii profund îngrijorătoare cu 
privire la o mai mare integrare politică în 
detrimentul suveranității naționale și în 
lipsa unui demos european;
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6.2.2019 A8-0041/5

Amendamentul 5
Morten Messerschmidt
în numele Grupului ECR

Raport A8-0041/2019
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului referitoare la cetățenia UE
(2018/2111(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
tendința de scădere a prezenței la vot atât 
în alegerile naționale, cât și în cele pentru 
Parlamentul European, în special în rândul 
tinerilor; este convins că consolidarea 
sferei publice a UE și deplina punere în 
aplicare a cetățeniei europene au 
potențialul de a inversa această tendință 
prin creșterea sentimentului cetățenilor de 
apartenență la o comunitate europeană și 
prin consolidarea democrației 
reprezentative;

8. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
tendința de scădere a prezenței la vot atât 
în alegerile naționale, cât și în cele pentru 
Parlamentul European, în special în rândul 
tinerilor; este convins că modalitatea de a-i 
face pe cetățenii să se simtă din nou 
angajați în proiectul european este 
restructurarea UE, astfel încât aceasta să 
se axeze exclusiv pe domeniile cărora le 
poate aduce o valoare adăugată, precum 
și restabilirea încrederii în instituțiile 
europene în lumina recentelor scandaluri, 
cum a fost numirea lui Martin Selmayr în 
funcția de Secretar General al Comisiei;

Or. en



AM\1176303RO.docx PE635.307v01-00

RO Unită în diversitate RO

6.2.2019 A8-0041/6

Amendamentul 6
Morten Messerschmidt
în numele Grupului ECR

Raport A8-0041/2019
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului referitoare la cetățenia UE
(2018/2111(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reamintește că listele transnaționale 
au potențialul de a consolida sfera 
publică a UE în cadrul alegerilor 
europene, prin promovarea unei dezbateri 
la nivelul UE bazate pe politici legate de 
UE, în loc de a realiza o campanie 
electorală pe teme naționale;

9. reamintește că propunerea de a se 
introduce liste transnaționale a fost 
respinsă în mod cuprinzător de către 
Parlament în februarie 2018; reamintește 
că listele transnaționale ridică îngrijorări 
serioase cu privire la legitimitatea și 
răspunderea deputaților în lipsa unui 
demos european, acestea nici măcar nu 
există în niciun stat federal din lume și i-
ar determina pe cetățeni să se simtă și mai 
străini și neîncrezători față de UE;
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6.2.2019 A8-0041/7

Amendamentul 7
Morten Messerschmidt
în numele Grupului ECR

Raport A8-0041/2019
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului referitoare la cetățenia UE
(2018/2111(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 13a. reamintește că integrarea tot mai 
mare a plăților de protecție socială pentru 
cetățenii care lucrează în afara statului 
lor membru de origine și includerea 
acestora printre drepturile fundamentale 
a dus la nemulțumiri puternice față de 
instituțiile UE și a pus sub semnul 
întrebării respectarea de către UE a 
valorilor democratice; atrage atenția 
asupra faptului că instituțiile UE care 
reglementează politicile sociale și cele 
legate de familie suferă de o incoerență de 
ordin juridic și democratic, deoarece 
aceste domenii au fost tratate în mod 
tradițional la nivelul statelor membre;
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6.2.2019 A8-0041/8

Amendamentul 8
Morten Messerschmidt
în numele Grupului ECR

Raport A8-0041/2019
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului referitoare la cetățenia UE
(2018/2111(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 15a. atrage atenția asupra faptului că, 
fără a reduce măsura în care sunt 
respectate drepturile omului, 
reintroducerea controalelor la frontierele 
naționale a reprezentat o măsură 
necesară și reușită în marea majoritate a 
cazurilor, deoarece a pus capăt migrației 
ilegale și traficului de droguri și de 
armament peste frontierele statelor 
membre; invită, așadar, Comisia să 
respecte statele membre care au optat 
pentru instituirea controalelor la 
frontierele lor, în interesul UE în 
ansamblu;
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