1. Credeţi că Uniunea Europeană ar trebui să evolueze spre?:
-a) federalizare
-b) consolidarea suveranităţii statelor membre

2. Credeţi că România este tratată în Uniunea Europeană în mod egal cu celelalte state
membre?
-a) da
-b) nu, pentru că este tratată mai rau
-c) nu, pentru că este tratată mai bine
-d) uneori da, alteori nu
Exemple:
-Neadmiterea în Schengen
-MCV
-Intervenții în legiferarea ce ține de subsidiaritate.

3. Aţi vota în Parlamentul European măsuri sancţionatorii sau de altă natură îndreptate
împotriva României?:
-a) da
-b) da, dar numai în cazuri foarte temeinic justificate
-c) nu, niciodată

4. Când veţi vota în Parlamentul European, veţi ţine cont de:
-a) indicaţiile grupului parlamentar european din care faceţi parte
-b) propria convingere
-c) alte criterii (vă rugăm să le indicaţi)….
Propria convingere, în urma consultării cetățenilor, a asociațiilor profesionale și a
parlamentului național.

5. Credeţi că Brexitul este:
-a) o mare greşeală
-b) o victorie a democraţiei
-c) un avertisment pentru Uniunea Europeană
-d) altceva (vă rugăm să indicaţi ce)….

6. Consideraţi că absorbţia fondurilor europene este îngreunată, în principal, de:
-a) birocraţia europeană
-b) birocraţia naţională
-c) alte cauze (vă rugăm să le indicaţi)….
Birocrație, dar și de lipsa de informații corecte la nivelul celor care trebuie să aplice.

7. Credeţi că actual concept al „drepturilor omului” ar trebui revizuit, în raport de noile realităţi
privind terorismul, corupția şi migraţia?
-a) da
-b) nu
În cazul în care răspunsul este „da”, vă rugăm să indicaţi cel puţin 3 direcţii de revizuire

8. Recent, a fost votat în Parlamentul European proiectul Directivei privind drepturile de autor
(Copyright Directive). Consideraţi că acest vot favorabil proiectului este:
-a) un succes al preşedinţiei rotative a României la Consiliul Uniunii Europene
-b) o realizare deosebită a ministrului român al culturii
-c) o mare eroare care va afecta grav libertatea internetului
-d) o necesară măsură de protecţie a drepturilor de autor
-e) altceva (vă rugăm să indicaţi ce)….

