Alegerile europene 2019, un moment crucial pentru Europa
În calitate de candidat pentru Parlamentul European, cred că cetățenii trebuie sa aibă un cuvânt de spus
pentru viitorul Europei. Mă angajez să îmi concentrez campania electorală pentru promovarea unei
Europe unite, democratice, sociale și suverane. Daca voi fi ales, îmi iau obligația să lucrez pentru:


o reformă a Uniunii Economice și Monetare al cărei scop este să îi ofere puteri fiscale și economice,
inclusiv propriul buget din resurse proprii, controlate pe deplin și democratic de către Parlamentul
European;



politici europene economice și sociale care pot echilibra și completa responsabilitățile naționale cu
solidaritate europeană și care să întărească sentimentul de apartenență al cetățenilor europeni la
o singură comunitate politică;



o politică externă unică, de securitate și apărare europeană care să protejeze cetățenii UE și care
să promoveze interesele și valorile comune europene în impredictibila și nesigura ordine globală
contemporană;



politici europene care să gestioneze valurile de migranți, inclusiv managementul granițelor externe
ale UE cu ajutorul forțelor europene; dezvoltarea canalelor de migrațiune legală europeană; măsuri
europene care să asigure împreună integrarea migranților;



a face Europa un lider global în combaterea schimbărilor climatice și promovarea tranziției la o
economie favorabilă mediului înconjurător cu ajutorul măsurilor europene ce au ca scop eliminarea
combustibililor fosili, impunerea unor ținte în materie de eliminarea a emisiilor de carbon și
minimizarea deșeurilor plastice;



un buget European mărit bazat pe resurse proprii, care să provină din taxe europene, cum ar fi
tranzacțiile financiare, tranzacțiile digitale, emisii de carbon sau uzul plasticului;



întărirea democrației europene prin utilizarea unei legi electorale unice europene pentru alegerea
membrilor Parlamentului European, inclusiv listele transnaționale pan-europene ale partidelor
politice Europene;



implicarea Parlamentului European in reformarea tratatelor UE, implicare care să facă Uniunea
Europeană mai unită politic, mai democratică și mai eficientă: (1) Comisia Europeană, cu număr
de membri redus, ar trebui să devină singurul organism executiv al Uniunii; (2) Consiliul European
trebuie să aibă rolul de leadership politic și să își încheie rolul executiv în crearea politicilor; (3)
dreptul de veto în Consiliul Europei și în Consiliul European trebuie eliminate; (4) Parlamentul
European trebuie să primească dreptul de co-legifera în Consiliu în toate competențele UE;



ca toate statele membre să agreeze reformele menționate mai sus și, dată fiind situația critică
actuală a Europei, să sprijine unui nou Tratat pentru Statele Membre care doresc să continue
împreună în acest interval de timp;



crearea unui grup inter-partizan în Parlamentul European care să promoveze aceste reforme.
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