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Soluțiile PMP la problemele Uniunii Europene
1.BREXIT
BREXIT este rezultatul acțiunii politice consecvente de dezinformare a populației de către
partide și politicieni euro-sceptici, care au avut ca obiectiv declarat retragerea Regatului
Unit din Uniunea Europeană.
În același timp, este demonstrația că Uniunea Europeană poate fi destrămată.
Uniunea pierde un contributor net, ceea ce afectează capacitatea Uniunii Europene de a
finanța politicile de coeziune, extrem de importante pentru România.
Uniunea Europeană pierde a doua putere economică, iar piața Uniunii se diminuează cu
aproape 70 de milioane de locuitori.
Europarlamentarii PMP vor susține începerea negocierilor pentru un acord de liber
schimb UE - Regatul Unit.
Având în vedere că, până în prezent, Parlamentul de la Londra a respins de trei ori acordul
de ieșire a Regatului Unit din UE, europarlamentarii PMP vor susține orice variantă care
întârzie sau anulează ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană.

2. Relațiile Bruxelles - Washington
Sunt afectate de câteva dispute și anume :
SUA solicită ferm ca statele membre NATO să aloce minim 2 la sută din PIB pentru apărare.
Europarlamentarii PMP vor susține ca statele membre NATO să respecte obligațiile
asumate prin Tratatul Atlanticului de Nord și să aloce 2 la sută din PIB pentru bugetele de
apărare.
SUA au denunțat Acordul Nuclear cu Iranul, în timp ce Uniunea Europeană a decis să
mențină acest acord.
Europarlamentarii PMP vor fi solidari cu poziția Uniunii Europene.
SUA s-au retras din Acordul de la Paris privind schimbările climatice considerând că acordul
dezavantajează SUA.
Europarlamentarii PMP vor fi solidari cu poziția Uniunii Europene, care nu acceptă
redeschiderea negocierilor asupra Acordului și cere SUA să revină asupra deciziei.
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SUA atenționează Uniunea Europeană cu privire la introducerea unor taxe suplimentare pe
unele mărfuri importate din Uniunea Europeană (aluminiu, oțel, autoturisme).
Europarlamentarii PMP vor susține reluarea negocierilor UE – SUA și ajungerea la un
Acord de Liber Schimb SUA – UE, ceea ce ar putea crea cea mai mare piață a lumii.
SUA cer Uniunii Europene să își reducă dependența energetică față de Federația Rusă și să
renunțe la proiectul North Stream 2, care poate asigura furnizarea suplimentară către
Germania a 50 miliarde metri cubi gaze din Federația Rusă.
Europarlamentarii PMP vor susține stoparea proiectului North Stream 2 și compensarea
necesarului de gaze naturale cu importuri de gaze lichefiate din SUA, cu condiția ca SUA să
livreze gazele în Europa la un preț competitiv.
SUA au decis retragerea din Tratatul privind Comerțul cu Arme, care are ca obiectiv
reglementarea comerțului internațional cu arme.
Europarlamentarii PMP vor fi solidari cu poziția Uniunii Europene, care deplânge decizia
SUA.
Din punct de vedere al securității și a eventualelor amenințări ale Federației Ruse, relația
UE–SUA este esențială și este singura ce asigură nivelul de descurajare suficient pentru ca
Federația Rusă să nu fie tentată de acțiuni agresive la adresa statelor din flancul Estic al
Uniunii Europene.

3. Tratatul privind Forțele Nucleare Intermediare (INF)
Denunțarea de către SUA a Tratatului Forțelor Nucleare Intermediare (INF), convenit între
SUA și URSS în 1987, generează un risc ridicat de securitate pentru statele Uniunii Europene
având în vedere potențialul militar al Federației Ruse și posibilitatea ca aceasta să decidă
amplasarea de rachete cu rază medie de acțiune (500 km la 5.500 km) în imediata apropiere
a graniței de Est a Uniunii Europene, spre exemplu în Crimeea.
Decizia SUA este justificată având în vedere că în ultimii ani Federația Rusă a dezvoltat
armamente interzise de Tratat.
În același timp, China, care nu este parte a tratatului INF, a dezvoltat acest tip de
armamente (rachete cu rază medie de acțiune cu încărcătură nucleară) creând o situație de
inferioritate a SUA în Pacificul de Vest.
Europarlamentarii PMP vor susține un aranjament de securitate NATO – UE care să
descurajeze o abordare agresivă a Federației Ruse față de Uniunea Europeană.
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4. Dialogul separat,
Dialogul separat pe care statele europene îl au cu cele trei mari puteri globale, SUA - China
– Federația Rusă, împiedică Uniunea Europeană să conteze în generarea unor politici
unitare în raport cu cele trei puteri globale.
Europarlamentarii PMP vor milita, în Parlamentul European, pentru corelarea statelor
membre la nivelul Uniunii Europene în raport cu cele trei mari puteri.

5.Migrația extracomunitară
Migrația internațională a devenit una din trăsăturile de bază ale globalizării, una din oportunitățile
majore pentru dezvoltare. În același timp, migrația este o provocare pentru guverne care au
obligația ca, prin reglementări naționale, să garanteze menținerea valorilor culturale și sociale ale
popoarelor din țările de destinație, dar și coeziunea socială a comunităților din țara de destinație.
Altfel spus, o migrație controlată la nivelul Uniunii Europene și la nivelul fiecărui stat membru este
esențială pentru a valorifica efectele pozitive ale migrației.
În ultimii zece ani, migrația s-a dovedit a fi un fenomen pe care instituțiile europene și naționale nu lau putut ține sub control, drept pentru care a ajuns să fie o amenințare la adresa tradițiilor și
valorilor culturale și sociale specifice societății europene.
După boom-ul din 2015-2016, pare că numărul migranților ilegali care intră în Uniunea Europeană sa diminuat, dar situația este departe de a fi controlată având în vedere milioanele de migranți de pe
teritoriul UE care nu au locuri de muncă, care refuză să se integreze în societate și care nu au nici un
fel de calificare.
Situația este cu atât mai dificilă cu cât în tabere organizate pe teritoriul Turciei se află circa 4
milioane de migranți care așteaptă oportunitatea de a pleca ilegal spre state ale Uniunii Europene.
Trebuie însă ținut cont de faptul că migranții sunt, în primul rând, ființe umane și, în mod inechivoc,
deținători ai drepturilor universale ale omului, ale căror drepturi, demnitate și securitate necesită o
protecție specifică și specială.
Pentru găsirea soluțiilor de punere sub control a migrației ilegale, trebuie avut în vedere faptul că
este o prerogativă a statelor în a decide cine poate intra, rămâne sau munci pe teritoriile lor.
În egală măsură, migranții trebuie să respecte legile, valorile culturale și sociale ale comunităților din
țara de destinație și să accepte ideea că trebuie să se integreze în societatea țării de destinație,
respectând-o și însușindu-și valorile acesteia, plecând de la premisa că migrantul este cel care a
optat să muncească și să trăiască în țara de destinație.
Din respect pentru cei aproape 500 de milioane cetățeni europeni, pentru istoria, cultura și valorile
care au făcut din Uniunea Europeană o organizație a păcii și prosperității, oamenii politici
responsabili nu pot accepta ca, la adăpostul formulei “politically correct”, Uniunea să se transforme
într-o uriașă moschee.
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Europarlamentarii PMP vor propune un proiect de directivă sau de regulament al UE, valabil
pentru toate statele UE, care să reglementeze condițiile de acordare a dreptului de ședere și de
muncă, precum și a drepturilor și obligațiilor migranților de integrare în societățile europene, în
deplin respect pentru valorile și credința acestora. Regulamentul sau directiva va stabili și
condițiile de expulzare de pe teritoriul Uniunii Europene a migranților care refuză să se integreze
în câmpul muncii sau refuză să accepte tradițiile, cultura și obiceiurile creștine specifice Europei.

6. Riscul terorist
Simultan cu procesul de migrație ilegală și legat de înfrângerea ISIS în Irak și Siria, o mare
parte din combatanții ISIS au revenit și vor continua să revină în Europa. Riscul unor
atentate teroriste pe teritoriul Uniunii Europene este extrem de ridicat, cu atât mai mult cu
cât liderii ISIS amenință direct Uniunea Europeană cu executarea unor astfel de atentate.
Mai mult, în statele UE, pe lângă moschei au fost create adevărate centre de recrutare și
convertire a tinerilor musulmani neintegrați social la o ideologie islamist-extremistă a urii
față de creștini și față de civilizația europeană. Aceste centre asigură perpetuarea
necesarului de militanți extremiști educați și antrenați să meargă până la sacrificiul suprem
în ura lor împotriva creștinilor și a Europei civilizate.
Este evident că lupta cu teroriștii Statului Islamic aflați în Europa este o luptă pe termen
lung, terorismul fiind o amenințare permanentă pentru cetățenii europeni.
Din acest motiv, apreciem că este necesar ca, în cel mai scurt timp, să fie creată o Agenție
de Informații Europeană, care să proceseze unitar informațiile colectate de la toate statele
membre, astfel încât agenția să fie în măsură a preveni în timp util statele pe teritoriul
cărora urmează să se producă acte teroriste.
Europarlamentarii PMP vor propune crearea unei agenții de analiză și informații la nivel
European. Agenția va avea ca misiune să analizeze informațiile vizând riscurile teroriste la
nivelul Uniunii Europene și să avertizeze, în timp util, statele membre.

7. Securitatea frontierelor
Modul în care milioane de cetățeni din Africa, Orientul Mijlociu și alte zone ale lumii intră
aproape nestingheriți pe teritoriul Uniunii Europene arată că sistemul Schengen este
inadecvat pentru a proteja teritoriul Uniunii Europene, lucru nepermis, în ideea că orice stat
are ca principal element de definire a suveranității sale frontierele și capacitatea de a și le
proteja.
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Europarlamentarii PMP vor susține o reformare a sistemului Schengen, crearea Poliției de
Frontieră a Uniunii Europene și punerea acesteia sub comandă unică, dublat de susținerea
alocării de resurse umane și mijloacele tehnice pentru a-și putea îndeplini misiunea de
apărare și securizare a frontierelor Uniunii Europene.

8. Politica externă unică
Deși există un Înalt Reprezentat pentru politică externă, în ultimii ani s-a accentuat tendința
ca statele membre să ducă o politică externă independentă, fără comunicare și corelare cu
Înaltul Reprezentant. Este greșit pentru că acest lucru a erodat, în ultimi 10 ani, autoritatea
și influența Uniunii Europene la nivel global.
Fenomenul este cu atât mai grav atunci când ne referim la relațiile cu puterile globale (SUA,
China, Federația Rusă), ceea ce a avut ca rezultat nu numai diminuarea influenței Uniunii
Europene, dar și slăbirea coeziunii în interiorul Uniunii Europene, și dau câteva exemple:
- Germania - Federația Rusă. Construcția gazoductului Nord Stream 2, proiect care este
criticat de un număr important de țări europene, dar și de SUA, datorită creșterii
dependenței europene de importurile de energie din Federația Rusă, având ca rezultat
creșterea influenței politice a Federației Ruse în Uniunea Europeană.
- Investițiile Chinei în UE în intervalul 2010-2017. China a investit în Statele Uniunii
Europene, în relația bilaterală, cca 145 miliarde euro. Italia este unul din marii beneficiari ai
acestor investiții. În aceste condiții, este dificil ca Statele Membre să ajungă la consens în
ceea ce privește politicile de combatere a dumpingului comercial și a infracțiunilor de furt
intelectual în relația cu China.
- În condițiile în care Uniunea Europeană a avut o poziție unitară cu privire la mutarea
ambasadelor lor de la Tel Aviv la Ierusalim, România, fără a se consulta cu Statele Membre,
a anunțat mutarea ambasadei sale la Ierusalim.
Iată doar câteva exemple care demonstrează incapacitatea Uniunii Europene de a vorbi pe o
singură limbă în relațiile internaționale, ceea ce diminuează consistent influența Uniunii
Europene la nivel global.
Este evident că puterile globale doresc să mențină acest mod de cooperare cu state din UE,
ceea ce slăbește coeziunea UE și capacitatea acesteia de a reacționa unitar în relațiile cu
SUA, China și Federația Rusă.
Obiectivul parlamentarilor PMP va fi să promoveze imperativul ca, în probleme majore, să
fie obligatorie o politică externă unică a celor 28 de state membre, respectându-se litera și
spiritul Tratatului de la Lisabona.

7

9. Crearea armatei europene.
Este un proiect lansat și susținut în ultima perioadă de Franța, în condițiile în care cea mai
mare parte a statelor membre ale UE sunt și membre NATO, având capabilitățile militare
incluse în sistemul de planificare al NATO.
În plus, fără armata SUA, o armată a Uniunii Europene nu are capacitatea de descurajare
nucleară în raport cu Federația Rusă, iar un program de înarmare nucleară a Uniunii
Europene este de neconceput și de neacceptat.
Din aceste motive, europarlamentarii PMP nu vor susține proiectul armatei europene.

10. Suveranismul și naționalism-populismul
În momentul de față, este în plină ascensiune abordarea suveranistă sau național-populistă,
care câștigă tot mai mult teren în Uniunea Europeană. Emblematice în acest sens sunt
abordările guvernelor din Italia (Salvini), Polonia (Kacinski), Ungaria (Orban), dar și
ascensiunea populiștilor și euroscepticilor în Franța, Austria, Finlanda, Spania etc. De cele
mai multe ori, aceste partide revendică suveranitatea, atacând în același timp Bruxelles-ul și
construcția europeană. Acest mod de a face politică vulnerabilizează cel mai puternic
coeziunea Uniunii Europene și, dacă ascensiunea acestor partide continuă, destrămarea
Uniunii Europene poate deveni o realitate. Guvernele și partidele suveraniste și
eurosceptice duc o propagandă mincinoasă legată de suveranitate, dezinformându-și
cetățenii cu privire la cele convenite, semnate și ratificate cu ocazia intrării în Uniunea
Europeană.
Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene stabilește un număr mare de competențe
exclusive ale Uniunii Europene și competențe partajate între Uniunea Europeană și statele
membre prin care, odată cu intrarea în Uniune, statele membre au cedat de bună voie și la
cererea lor o parte importantă a suveranității. Din acest motiv, partidele tradiționale proeuropene au obligația să dezvolte un larg proces de explicare a Tratatelor Uniunii Europene
în așa fel încât partidele extremiste și antieuropene să nu mai poată manipula populația,
precum în cazul Brexit.
Europarlamentarii PMP vor explica românilor, ori de câte ori vor avea ocazia, obligațiile
asumate de România prin Tratatul de Aderare.
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Soluțiile PMP la problemele din vecinătatea Uniunii Europene
1. Unirea României cu R. Moldova
Astăzi, R. Moldova traversează o perioadă dificilă, iar politicienii de peste Prut vor să țină
țara captivă, în zona gri, adică în insecuritate și sărăcie. Scena politică din R. Moldova este
împărțită în trei blocuri, niciunul dintre acestea nereușind, la ultimele alegeri parlamentare,
să își asigure majoritatea pentru a forma un guvern: socialiștii care vor să vândă Moldova lui
Putin; partidul oligarhului, care reprezintă ce-i mai rău din punct de vedere moral; și forțele
pro-europene, care promit aderarea R. Moldova la UE. În realitate, R. Moldova nu va fi
invitată în următorii ani să fie membră a UE ca stat. De aceea, numai unirea cu România
poate aduce R. Moldova în UE și NATO, oferindu-i perspectiva prosperității și securității.
Unirea cu România este singura soluție viabilă prin care R. Moldova poate intra în UE, iar noi
vom susține această cauză la Bruxelles.
Europarlamentarii PMP vor promova obiectivul Unirii la Bruxelles.
Europarlamentarii PMP vor susține Creșterea asistenței financiare și tehnice a UE acordată
R. Moldova, în mod deosebit pentru consolidarea statului de drept, a îmbunătățirii
infrastructurii și pentru proiecte transfrontaliere vizând, în special, proiecte de
interconectare rutieră, feroviară și energetică (gaze și energie electrică), astfel încât R.
Moldova să-și reducă dependența de Federația Rusă.
Europarlamentarii PMP vor susține accelerarea procesului de acordare a cetățeniei
române.

2. Conflictul din Ucraina
Rusia continuă să nu respecte Acordul de la Minsk exercitând presiuni asupra Ucrainei prin
dislocarea de trupe la frontiera estică a Ucrainei, prin sprijinirea trupelor separatiștilor din
Dombas și Lugansk și prin dislocarea de puternice efective și capabilități militare în Crimeea
ilegal ocupată.
Europarlamentarii PMP vor susține: nerecunoașterea anexării Crimeii de către Federația
Rusă, respectarea acordului de la Minsk în conflictul din Estul Ucrainei și extinderea
sancțiunilor la adresa Federației Ruse.
Europarlamentarii PMP vor susține dreptul Ucrainei de a achiziționa armament ofensiv de
ultimă generație pentru ca țara să facă față unor eventuale intervenții ale armatei
Federației Ruse.
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3. Evoluțiile din Balcanii de Vest
Se menține o tensiune ridicată dintre Serbia și Kosovo, cu un ridicat potențial de izbucnire a
unui război regional urmare a disputelor vizând statutul comunităților sârbe din Nordul
Kosovo, dar și a creării armatei kosovare anunțată de Pristina.
Europarlamentarii PMP vor susține poziția oficială a României, care nu recunoaște
independența Kosovo, militând, în același timp, pentru o soluție negociată cu privire la
minoritatea sârbă din Nordul Kosovo.

Măsuri ce trebuie să fie adoptate, prin consens, la nivelul UE
Uniunea Europeană nu se află în cea mai bună situație, iar decizii importante cu privire la
evoluția Uniunii Europene trebuie să fie adoptate în cel mai scurt timp. În aprecierea PMP,
prin consens, la nivelul Uniunii trebuie să fie adoptate câteva măsuri, și anume:
1. Accelerarea proceselor de integrare a statelor membre prin trecerea tuturor statelor la
moneda euro, în cel mai scurt timp, și prin integrarea tuturor statelor în spațiul Schengen.
2. Crearea instrumentelor politice, administrative și financiare pentru ca, pe termen mediu,
să se poată realiza Statele Unite ale Europei (SUE), ca singură soluție pentru așezarea
Uniunii Europene alături de SUA, China și Federația Rusă pe puntea de comandă a
procesului de globalizare.
Este de remarcat că procesul de creare al SUE trebuie accelerat, ceea ce va implica costuri
suplimentare ce vor fi, în principal, în sarcina principalelor puteri economice al UE
(Germania, Franța, Italia, Olanda etc).
Dincolo de apartenența tuturor statelor la spațiul Schengen și la eurozonă, crearea, pe
termen mediu, a SUE implică o similitudine a salariului minim și a pensiei minime, o
uniformizare a sistemului de taxe și impozite și, nu în ultimul rând, crearea unui număr
important de instituții europene care, treptat, vor prelua atribuțiile instituțiilor naționale.
În cazul menținerii la actualul nivel de integrare, Uniunea Europeană va continua să piardă
din relevanța politică și decizională la nivel global, devenind în timp un teritoriu economic și
social care va recepționa efectele globalizării, fără a le putea controla sau influența în folosul
cetățenilor săi.
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Inițiative și acțiuni ale europarlamentarilor PMP în perioada în
perioada 2019-2024
În privința contribuțiilor pe care europarlamentarii PMP le vor aduce în mandatul 2019–
2024, se va avea în vedere că pot avea succes inițiativele care sunt de interes pentru mai
multe state membre, ceea ce poate crea o puternică susținere în comisiile de specialitate și
în plenul Parlamentului, precum și în negocierile cu Comisia Europeană și Consiliul UE
privind finanțarea și implementarea acestora. În acest sens, europarlamentarii PMP vor avea
următoarele inițiative și acțiuni :
1. Europarlamentarii PMP vor promova obiectivul Unirii Eomâniei cu R. Moldova la
Bruxelles.
2. Vor supraveghea și vor face intervenții politice, atunci când este necesar, pentru
respectarea intereselor cetățenilor români care locuiesc și lucrează în statele membre
ale Uniunii Europene.
3. Cu ocazia dezbaterilor pentru bugetul 2021 -2027, europarlamentarii PMP vor susține
creșterea subvențiilor pentru agricultură alocate noilor membri ai Uniunii la un nivel
apropiat sau egal de cel al vechilor membri ai Uniunii Europene.
4. Europarlamentarii PMP vor lansa, în Parlamentul European, dezbaterea și analiza, în
comisii, cu privire la viabilizarea magistralei de transport pe ape interioare Rin-MainDunăre (pe relația Rotterdam-Constanța sau Marea Neagră – Marea Nordului), prin
unificarea regulamentelor de navigație și a standardelor tehnice ale navelor autorizate
să circule pe magistrala de ape interioare Rin – Main - Dunăre.
5. Europarlamentarii PMP vor susține creșterea asistenței financiare și a asistenței tehnice
acordată de Uniunea Europeană statelor din Parteneriatul Estic care au semnat un Acord
de Asociere cu UE (Republica Moldova și Ucraina), în mod deosebit pentru consolidarea
statului de drept, a îmbunătățirii infrastructurii și pentru proiecte transfrontaliere
vizând, în special, proiecte de interconectare rutieră, feroviară și energetică (gaze și
energie electrică), astfel încât R. Moldova și Ucraina să-și reducă dependența de
Federația Rusă.
6. Promovarea continuă a interesului României de a intra în spațiul Schengen, plecând de
la premisa că sunt îndeplinite condițiile tehnice, dar și de la faptul că, România fiind o
țară de tranzit, apartenența la spațiul Schengen va aduce avantaje consistente
transportatorilor și firmelor exportatoare din toate țările Uniunii.
7. Europarlamentarii PMP vor susține declanșarea unei anchete parlamentare cu privire la
calitatea diferită a bunurilor comercializate sub aceeași marcă în țări membre UE din
Europa Centrală și sancționarea severă a firmelor cu astfel de practici.
11

8. Europarlamentarii PMP vor propune și vor promova crearea unei Agenții de Informații
Antiteroriste având ca misiune prevenirea actelor de terorism pe teritoriul Uniunii
Europene.
9. Europarlamentarii PMP vor susține obținerea unui portofoliu important pentru România
(justiție, energie, agricultură, mediu sau dezvoltare regională), cu ocazia formării noii
Comisii Europene.
10. Europarlamentarii PMP vor fi împotriva creării unui buget separat pentru statele
membre ale zonei Euro, aceasta fiind considerat o premisă pentru legalizarea Europei cu
două categorii de state membre.
11. Pentru creșterea eficienței în utilizarea fondurilor de coeziune în toate statele
beneficiare, europarlamentarii PMP vor susține simplificarea procedurilor de aprobare a
proiectelor la nivel național dar și la nivelul Comisiei Europene.
12. Europarlamentarii PMP vor susține inițierea programului de introducere a tehnologiei
5G, cu finanțare puternică din partea Băncii Europene de Investiții, în așa fel încât toate
statele membre să introducă simultan noua tehnologie 5G pe toată suprafața țării, cu
acces egal în mediul rural și urban, în școli și societăți comerciale.
13. Europarlamentarii PMP vor susține necesitatea unei comisii parlamentare având ca
obiectiv elaborarea și prezentarea unu raport cu privire la situația de securitate a
flancului estic al Uniunii Europene, având în vedere acțiunile agresive ale Federației Ruse
în regiunea Mării Negre și a Mării Baltice.
14. Europarlamentarii PMP vor susține operaționalizarea ideii, deja lansată de Comisia
Europeană, pentru crearea Poliției Europene de Frontieră, poliție ce va trebui să
funcționeze sub comandă unică la nivel european și independent de polițiile de frontieră
ale statelor membre. Misiunea principală a Poliției Europene de Frontieră va fi
securizarea frontierelor Uniunii.
15. Plecând de la premisa că statutul migranților pe teritoriul național este un atribut
exclusiv al statelor, parlamentarii PMP vor propune elaborarea unui regulament aplicabil
migranților extracomunitari aflați pe teritoriul UE. Obiectivul acestui regulament este
acela de a asigura o migrație extracomunitară de bună calitate, prin stabilirea condițiilor
în care un migrant extracomunitar poate rămâne pe teritoriul UE, precum și condițiile de
expulzare a migranților extracomunitari de pe teritoriul UE.

Acestea sunt obiectivele inițiale pe care europarlamentarii PMP le propun partidelor
partenere și Parlamentului European, obiective care constituie programul de acțiune a
parlamentarilor PMP pe timpul mandatelor în legislatura 2021-2027.
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