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1. Data adoptării de către Comisie: 22.01.2020. Responsabil: Secretariatul General, 

Dubravka Šuica, vicepreședintele Comisiei Europene pentru democrație și demografie 

 

2. Denumire document: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și 

Consiliu - Pregătirea conferinței privind viitorul Europei 

 

3. Date de identificare: COM(2020)27  

 

4. Tipul documentului: nelegislativ 

 

5. Stadiul actual: în Parlamentul European, toate comisiile de specialitate au fost 

sesizate în vederea adoptării unui aviz, iar Comisia pentru afaceri constituționale (AFCO) a 

fost desemnată comisia competentă în vederea adoptării unui raport.  

Actuala președinție croată a Consiliului UE s-a angajat să consolideze dialogul cu cetățenii 

europeni și să sprijine apropierea acestora de Uniune, evidențiind avantajele și beneficiile 

aduse de apartenența la UE, inclusiv prin prisma organizării Conferinței privind viitorul 

Europei.  

 

6. Evoluții:  

 la 15 ianuarie 2020 (anterior comunicării Comisiei) Parlamentul European a adoptat o 

rezoluție prin care își preciza poziția cu privire la organizarea conferinței;  

 la 3 februarie 2020, Consiliul UE a adoptat  un proiect de poziție (documentul nu este 

public și a fost rectificat la 13 februarie 2020) în vederea dialogării cu Parlamentul European 

și Comisia Europeană;  

 la 12 februarie 2020, Comitetul Regiunilor a adoptat o rezoluție referitoare la 

conferința privind viitorul Europei.  

 

 

1. Context  

Dezbaterea privind viitorul Uniunii Europene nu este nouă; aceasta a fost inițiată de Consiliul 

European informal din iunie 2016, ca urmare a rezultatelor referendumului din Regatul Unit 

al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pentru ca trei luni mai târziu, la Bratislava, să fie inițiat 

un proces de reflecție politică ce viza îmbunătățirea relațiilor dintre statele membre și 

apropierea de cetățenii UE.  

În paralel cu acest proces de reflecție, șefii de stat sau de guvern reuniți la Bratislava 

stabiliseră și o serie de priorități pentru următoarele luni, vizând teme precum migrația și 

frontierele externe, securitatea internă și externă, dezvoltarea socio-economică și tineretul. 

Viziunea pe termen lung însă, a fost prezentată în martie 2017, la Roma, ținând seama de o 

serie de contribuții formulate până atunci, respectiv scrisoarea adresată de președintele D. 

Tusk șefilor de stat sau de guvern reuniți în Consiliul European informal de la Valetta, din 3 

https://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=611
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/afco/home.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_EN.html
https://memportal.cor.europa.eu/Public/Documents/MeetingDocuments?meetingId=2164077&meetingSessionId=2203842
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2016/06/28-29/
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2016/06/28-29/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2016/09/16-informal-meeting/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25-rome-declaration/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/01/31-tusk-letter-future-europe/
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2017/02/03-informal-meeting/
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februarie 2017, cele trei rezoluții ale Parlamentului European privind viitorul UE1, Cartea 

albă privind viitorul Europei,2 prezentată de Comisia Europeană, la 1 martie 2017, ori 

Declarația Grupului de la Visegrád (V4).     

Invocând principii precum încrederea și cooperarea loială, principiul subsidiarității, principiul 

democrației, dar și eficientizarea și transparentizarea procesului decizional european, 

reuniunea Consiliului European de la Roma a pus accent pe păstrarea unității celor 27 state 

membre pentru apărarea intereselor și valorilor comune. Mai concret, statele membre s-au 

angajat să acționeze pentru o Uniune sigură și securizată, prosperă și durabilă, cu un rol cât 

mai crescut la nivel mondial.  

Summit-ului de la Roma i-a urmat cel de la Sibiu, din mai 2019, care s-a încheiat cu o 

declarație prin care statele membre se angajau să păstreze unitatea, solidaritatea, să 

ocrotească democrația și statul de drept, să susțină acțiunea la nivelul Uniunii Europene în 

acele domenii în care aceasta aduce valoare adăugată, să respecte principiul echității, să 

reducă disparitățile, să protejeze cetățenii și viitoarele generații, astfel încât Uniunea să 

devină un lider mondial responsabil.  

 

Pe baza acestor principii și deziderate, Consiliul European din 20 iunie 2019 a adoptat agenda 

strategică pentru următorii cinci ani (2019-2024), menită a călăuzi activitatea instituțiilor 

Uniunii. Agenda cuprinde patru priorități principale: protejarea cetățenilor și a libertăților; 

dezvoltarea unei baze economice solide și pline de vitalitate; construirea unei Europe verzi, 

echitabile, sociale și neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei și promovarea 

intereselor și valorilor europene pe scena mondială.  

 

Pentru transpunerea acestor priorități Consiliul European a invocat necesitatea asigurării în 

cadrul UE a unei baze economice solide și a reamintit că Uniunea trebuie să se concentreze 

asupra aspectelor importante, potrivit principiilor subsidiarității și proporționalității, să 

încurajeze creativitatea și inovația și să acționeze în limitele tratatelor, cu respectarea 

principiilor democrației, statului de drept, transparenței și egalității între cetățeni și între 

statele membre. Pe lângă toate acestea, a fost subliniată importanța colaborării cu cetățenii, cu 

societatea civilă și cu partenerii sociali, precum și cu actorii regionali și locali.  

 

La 16 iulie 2019, în fața plenului Parlamentului European, candidata la președinția Comisiei 

Europene, încurajată de participarea sporită la alegerile parlamentare din mai 2019, pleda 

pentru organizarea unei conferințe privind viitorul Europei, o etapă în efortul de a impulsiona 

construcția europeană și de a aduce Uniunea mai aproape de cetățenii săi. Această inițiativă 

ar urma să se realizeze în trei pași: 1) elaborarea conceptului, structurii, calendarului și 

domeniului de aplicare al conferinței; 2) asigurarea unui cât mai mare grad de participare la 

dialogurile cetățenilor prin facilitarea participării în persoană și online și 3) asigurarea unor 

urmări adecvate față de rezultatele conferinței.  

Dubravka Šuica, vicepreședintele Comisiei Europene pentru democrație și demografie, a fost 

abilitată să pregătească conferința, împreună cu Parlamentul European și Consiliul UE, 

stabilind structura, calendarul și domeniul de aplicare al conferinței. Aceasta va fi sprijinită 

de Véra Jourová, vicepreședinte pentru aspectele instituționale și Maroš Šefčovič, 

vicepreședinte pentru dimensiunea prospectivă și aspectele interinstituționale.  

                                                           
1 Rezoluţia Parlamentului European din 16 februarie 2017 referitoare la îmbunătățirea funcționării Uniunii 

Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona; Rezoluţia Parlamentului European din 16 februarie 

2017 referitoare la posibile evoluții și ajustări ale structurii instituționale actuale a Uniunii Europene; Rezoluţia 

Parlamentului European din 16 februarie 2017 referitoare la capacitatea bugetară pentru zona euro.  
2 A se vedea Hotărârea Camerei Deputaților privind cartea albă: 

http://cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=507  

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/whitepaper_ro.pdf
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/whitepaper_ro.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Joint-Statement-of-the-Heads-of-Governments-of-the-V4-Countries-_Strong-Europe-_-Union-of-Action-and-Trust_-Input-to-Rome-Declaration-2017.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2019/05/09/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9-2019-INIT/ro/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0049+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0049+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0048&language=RO&ring=A8-2016-0390
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0048&language=RO&ring=A8-2016-0390
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0050+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0050+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=507
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La 12 decembrie 2019, Consiliul European a analizat oportunitatea organizării unei 

conferințe privind viitorul Europei, dar a atras atenția că prioritatea o constituie punerea în 

aplicare a agendei strategice convenite în iunie 2019. Pe de altă parte, s-a arătat că în 

organizarea conferinței ar trebui să se implice Consiliul, Parlamentul European și Comisia, 

dar și statele membre, în mod egal, inclusiv parlamentele naționale.  

 

 

2. Contribuția Comisiei Europene la pregătirea conferinței privind viitorul 

Europei3 

 

Participarea unui număr mare de cetățeni (peste 200 milioane) la alegerile europene din mai 

2019  a echivalat, pentru Comisia Europeană, cu o dorință crescută de implicare a acestora în 

luarea deciziilor la nivelul Uniunii. Ca atare, având în vedere nevoia de consolidare a 

democrației la nivelul UE și beneficiind de avântul tehnologiilor digitale și al platformelor de 

comunicare, Comisia se angajează să ofere cetățenilor europeni căi noi de exprimare cu 

privire la ceea ce face Uniunea și la modul în care aceasta acționează pentru ei. Astfel a 

apărut ideea organizării unei conferințe care să fie accesibilă tuturor cetățenilor, din toate 

categoriile sociale și din toate colțurile UE și care să vizeze viitorul construcției europene. 

Conferința va fi deschisă nu doar cetățenilor, ci și societății civile, instituțiilor și organismelor 

europene, precum și autorităților naționale, regionale și locale, parlamentelor și altor părți 

interesate, toate contribuind în calitate de parteneri egali.  

 

Comisia propune ca structura, domeniul de aplicare și calendarul conferinței să fie stabilite în 

comun de către Parlamentul European, Consiliu și Comisie, lucrările finalizându-se cu o 

declarație comună la care să adere și alți semnatari, inclusiv parlamentele naționale.  

Cu privire la parlamentele naționale, Comisia le recunoaște rolul important în cadrul 

conferinței și le încurajează să organizeze evenimente legate de aceasta și nu doar în capitale.  

 

În privința tematicii, Comisia Europeană a arătat că nici un subiect nu ar trebui neglijat, însă 

dezbaterile ar trebui structurate în jurul temelor principale cuprinse în prioritățile politice ale 

Comisiei și în agenda strategică a Consiliului European: combaterea schimbărilor climatice, 

aspectele economice, egalitatea și echitatea socială, transformarea digitală a UE, promovarea 

valorilor europene, consolidarea poziției UE în lume, precum și consolidarea fundamentelor 

democratice al Uniunii.   

Totodată, în opinia Comisiei Europene, conferința ar trebui să dezbată și aspecte 

instituționale sau care țin de procesele democratice, cum ar fi sistemul candidatului cap de 

listă și introducerea listelor transnaționale pentru alegerile pentru Parlamentul European.  

În dialogul cu cetățenii, Comisia face apel la valorificarea experienței dobândite în procesul 

de consultare a cetățenilor (inclusiv inițiativa cetățenească europeană ori consultările de tip 

„exprimați-vă părerea”), concomitent cu introducerea de elemente noi. Pe lângă acestea, 

Comisia își propune să intensifice acțiunile de comunicare prin efectuarea de vizite în toate 

statele membre, participarea la evenimente legate de conferință în întreaga UE și stabilirea de 

contacte cu cetățenii, politicienii și factorii decizionali de la nivel național, regional, local.  

Referitor la formele noi de participare a cetățenilor, Comisia propune: 

                                                           
3 Ar fi fost mai potrivit ca titlul conferinței să vizeze viitorul Uniunii Europene și nu al Europei, însă cum toate 

traducerile au preluat acest termen, îl vom folosi și noi în continuare, cu mențiunea că el se referă mai degrabă la 

spațiul Uniunii Europene și nu la întreg spațiul continentului european.  

https://www.consilium.europa.eu/media/41789/12-euco-final-conclusions-ro.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/39921/a-new-strategic-agenda-2019-2024-ro.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_ro
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 înființarea de comitete deliberative specifice fiecărei teme, care vor reuni cetățeni și 

experți, menite a examina contribuțiile colectate;  

 instituirea unei platforme digitale multilingve care să includă întreaga documentație a 

conferinței și care să faciliteze transmiterea în direct a dezbaterilor. 

Pe lângă acestea, Comisia susține încurajarea formelor de participare mai largi, interactive și 

creative, cum ar fi evenimente sportive sau festivaluri, dar și a formelor tradiționale de 

participare, astfel încât tuturor să li se acorde șansa de a se exprima, indiferent de vârstă sau 

mediu social.  

Organizarea și desfășurarea conferinței ar trebui susținută financiar de toate instituțiile UE, 

iar statele membre sunt invitate să desemneze puncte de contact cu rol de „ambasadori ai 

conferinței”.   

În cadrul procesului de comunicare, conferința se va baza pe reprezentanțele din statele 

membre, pe birourile de legătură ale Parlamentului European, pe rețelele UE în regiuni, 

precum și pe platformele de comunicare socială.  

În continuare, Comisia arată că participarea cetățenilor nu poate rămâne fără răspuns, 

lucrările conferinței finalizându-se cu recomandări concrete de acțiuni viitoare la nivelul 

UE.  

În privința calendarului, Comisia propune ca inaugurarea conferinței să aibă loc la 9 mai 

2020, iar în primul semestru al anului 2022, sub președinția franceză a Consiliului, ar urma să 

fie prezentate rezultatele și recomandările diferitelor dezbateri și să se examineze etapele 

următoare. 

3. Poziția Parlamentului European 

 

La 15 ianuarie 2020, Parlamentul European și-a precizat poziția față de Conferința privind 

viitorul Europei, susținând dialogul semnificativ cu cetățenii și, eventual, crearea unui 

mecanism permanent de implicare a cetățenilor în anticiparea viitorului Europei. Totodată, s-

a pus accent pe necesitatea unei etape prealabile lansării procesului conferinței, în care 

cetățenii să fie ascultați, utilizându-se cele mai eficiente, inovatoare și adecvate platforme de 

comunicare. De asemenea, conferința ar trebui să reflecte diversitatea societăților, să fie 

transparentă și deschisă, iar dezbaterile să nu fie limitate la domenii de politică prestabilite.  

 

În privința componenței conferinței, Parlamentul European propune ca aceasta să cuprindă un 

plen al conferinței, agore ale cetățenilor, agore ale tinerilor, un comitet director și un consiliu 

executiv de coordonare. Din plenul conferinței ar trebui să facă parte: 

o Parlamentul European, care îi reprezintă pe cetățenii Uniunii, cu maximum 135 de 

membri; 

o Consiliul, care reprezintă statele membre, cu 27 de membri; 

o parlamentele naționale, cu un număr de doi până la patru membri pentru fiecare 

parlament al unui stat membru; 

o Comisia Europeană, reprezentată de cei trei comisari de resort; 

o Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, fiecare cu câte patru 

membri; 

o partenerii sociali de la nivelul UE, fiecare cu câte doi membri. 

De asemenea, reprezentanții Parlamentului European și ai parlamentelor naționale ar trebui să 

asigure o reprezentare politică echilibrată, care să reflecte diversitatea fiecăreia dintre aceste 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_RO.html
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instituții. Totodată, tematica dezbaterilor nu ar trebui prestabilită și nici rezultatele acestora, 

cel mult s-ar putea ține seama de prioritățile aflate pe agenda Comisiei, dar aceste teme nu ar 

trebui să fie exhaustive.  

Rezultatele conferinței ar trebui să îmbrace forma unor recomandări concrete, care să fie 

transpuse în măsuri de către instituțiile UE.  

În final, Parlamentul European se angajează să dea curs imediat și efectiv conferinței, prin 

propuneri legislative, prin inițierea de modificări ale tratatelor sau prin alte mijloace, și invită 

celelalte două instituții să își asume același angajament.  

 

4. Poziția Consiliului Uniunii Europene  

 

La 3 februarie 2020, Consiliul UE a adoptat  un proiect de poziție privind conferința 

(documentul nu este public și a fost rectificat la 13 februarie a.c.), în vederea dialogării cu 

Parlamentul European și Comisia Europeană.  

Consiliul este de părere lucrările conferinței ar trebui să se concentreze asupra unor teme 

principale, destul de ample pentru a permite tuturor participanților să-și exprime punctele de 

vedere, cum ar fi: durabilitatea, inclusiv tranziția justă către o economie verde și neutralitatea 

climatică până în 2050; aspectele critice societale ( problemele demografice, inegalitățile, 

protecția socială, incluziunea pieței muncii, abordarea migrației); inovația, competitivitatea și 

transformările digitale; valorile fundamentale, drepturile și libertățile; rolul internațional 

al UE.  

 

Totodată, Consiliul a apreciat că pentru obținerea unor rezultate optime, dezbaterile ar trebui 

să abordeze și chestiuni transversale legate de abilitatea Uniunii de a răspunde priorităților 

politice, cum ar fi: mai buna legiferare, aplicarea principiilor subsidiarității și 

proporționalității, punerea în aplicare și executarea acquis-ului ori transparența.  

 

De asemenea, Consiliul a susținut că organizarea conferinței ar trebui să aibă la bază câteva 

principii esențiale, precum: egalitatea între instituții la toate nivelurile; respectarea 

prerogativelor fiecărei instituții; eficiența și evitarea birocrației inutile; implicarea efectivă a 

cetățenilor.   

 

În privința participanților, aceștia ar trebui să includă: membri ai Parlamentului European, 

reprezentanți ai statelor membre și ai Comisiei, parlamentele naționale, Comitetul Regiunilor 

și Comitetul Economic și Social European, Înaltul Reprezentant (atunci când se discută rolul 

internațional al UE). Implicarea cetățenilor și a societății civile ar trebui să asigure o largă 

reprezentare a grupurilor din societate, în special a tinerilor.  

 

Organele de conducere (administrare/gestionare) a conferinței ar trebui să respecte principiile 

enunțate mai sus, să fie suple și simple și să respecte principiul subsidiarității. Comisia, 

Consiliul și Parlamentul european ar trebui să participe pe picior de egalitate în structurile 

conferinței, asigurând egalitatea de gen, iar parlamentele naționale ar trebui să fie strâns 

asociate.  

 

Consiliul e de părere că lucrările conferinței ar putea fi plasate sub autoritatea unei 

personalități europene eminente și independente, care să acționeze ca președinte unic. 
Această personalitate ar trebui să poată să reprezinte interesele comune ale celor trei instituții 

ale UE și să fie aleasă prin acord reciproc între acestea.  

De asemenea, ar trebui să existe un grup de coordonare alcătuit din reprezentanți ai celor 

trei instituții, în mod egal, precum și din actuala și viitoarea președinție rotativă a 

COSAC. Reprezentanții altor organisme sau grupuri care participă la conferință ar putea fi 

https://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-5675-2020-REV-2
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invitate în grupul de coordonare ca observatori, dacă se consideră necesar. Consiliul va fi 

reprezentat de statele care dețin președinția rotativă pe durata conferinței.  

S-ar putea preconiza și un secretariat comun, de dimensiuni limitate, cu personal din cadrul 

Parlamentului European, al Comisie și Secretariatul General al Consiliului.  

 

În privința activităților, Consiliul a menționat: organizarea de conferințe/evenimente (la 

început, la mijlocul perioade și la final) la Bruxelles/ Strasbourg și în statele care dețin 

președinția Consiliului; conferințe tematice specifice/evenimente în statele membre 

organizate împreună cu statul/regiunea gazdă. 

Rezultatele conferinței ar trebui incluse într-un raport care să fie prezentat Consiliului 

European în 2022. Instituțiile UE se vor angaja să examineze apoi rapid modalitățile în 

care vor da curs acestui raport, fiecare în sfera sa de competență și în acord cu tratatele.  

 

În opinia Consiliului, „conferința nu va fi o convenție sau o procedură în sensul art. 48 

TUE”, referitor la procedura de revizuire a tratatelor.   

5. Comitetul Regiunilor a adoptat, la 12 februarie 2020,  o rezoluție prin care salută 

inițiativa de organizare a conferinței privind viitorul Europei și se angajează să promoveze 

dezbaterile pe teme europene în cadrul parlamentelor regionale și consiliilor municipale.  În 

continuare, acesta și-a manifestat intenția de a-și sprijini membrii în organizarea 

evenimentelor la nivel local și de a crea instrumente necesare pentru colectarea și 

comunicarea rezultatelor dezbaterilor. Centrele Europe Direct au fost invitate să se implice în 

conferință, în calitate de platforme/poluri regionale de participare, având în vedere domeniul 

lor de aplicare și rolul în familiarizarea cetățenilor cu chestiunile UE.  

 

Pe de altă parte, Comitetul Regiunilor sprijină abordarea Parlamentului European cu privire 

la disjungerea dezbaterilor între nivelul instituțional și cel al agorelor cetățenești și al 

activităților descentralizate conexe, cu mențiunea că între cele două trebuie să fie o legătură 

destul de strânsă. În același timp, chiar și după încheierea conferinței, Uniunea ar trebui să 

păstreze dialogul direct cu cetățenii, instituind un mecanism structurat permanent de dialog la 

cel mai elementar nivel al societății.  

 

În privința temelor supuse dezbaterilor, Comitetul Regiunilor sprijină abordarea problemelor 

arzătoare  cu care se confruntă Uniunea, însă arată că acestea nu ar trebui privite limitativ, și 

nu exclude modificarea tratatelor, dacă rezultatele conferinței impun acest lucru. Mai mult, 

Comitetul consideră că lucrările conferinței ar trebui să aibă ca țintă precisă formularea de 

propuneri concrete de legislație ori schimbări ale tratatelor UE, ceea ce ar urma să se dezbată 

în campaniile electorale pentru alegerile europene din 2024, în vederea unei Convenții4 

viitoare.  

Comitetul Regiunilor agreează propunerea ca din componența plenului conferinței să facă 

parte membri ai Parlamentului European, ai Comisiei Europene, ai guvernelor celor 27 state 

membre, ai parlamentelor naționale și ai Comitetului Regiunilor, dar solicită ca acesta din 

urmă să fie reprezentat de cel puțin opt membri cu drepturi de vot depline, iar parlamentele 

naționale (acolo unde este cazul) să asigure și reprezentarea autorităților regionale.  

De asemenea, a fost salutată inițiativa de a implica în dezbaterile conferinței și autoritățile 

regionale și locale din statele candidate. 

 

                                                           
4 Este vorba de convocarea unei Convenții în înțelesul art. 48 alin (3) TUE, în cadrul procedurii de modificare a 

tratatelor.  

https://memportal.cor.europa.eu/Public/Documents/MeetingDocuments?meetingId=2164077&meetingSessionId=2203842
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6. Poziții ale unor state membre 

 

 Parlamentul Lituaniei (Seimas) salută inițiativa Comisiei privind conferința, 

catalogând-o ca pe o oportunitate de evidențiere a virtuților Uniunii Europene, dar și ca pe o 

cale de identificare și soluționare a dificultăților cu care aceasta se confruntă. Pentru Seimas, 

parlamentele naționale ar trebui să aibă un rol semnificativ în cadrul conferinței, grație celei 

mai mari apropieri de cetățenii pe care îi reprezintă, atât în fazele de pregătire și punere în 

aplicare a conferinței, cât și în cadrul organismului de conducere al acesteia, în care ar putea 

fi reprezentate de Troica prezidențială a COSAC. De asemenea, se propune ca la reuniunile 

plenare ale conferinței să participe cel puțin șase parlamentari din fiecare stat membru (câte 

trei din fiecare Cameră, în situația parlamentelor bicamerale), conducerea conferinței să fie 

simplă și nebirocratică, iar dezbaterile să nu aibă rezultate predeterminate. Cu toate acestea, 

conținutul conferinței ar trebui definit, pentru că prea multă diversitate de subiecte ar putea 

îngreuna identificarea obiectivelor specifice, făcând conferința inutilă. În acest sens, se arată 

că dezbaterile ar trebui să se focalizeze asupra agendei strategice pentru obținerea de rezultate 

concrete, iar modificarea tratatelor nu ar trebui să fie un scop în sine.  

 

 Sejm-ul Poloniei a solicitat ca la lucrările conferinței să se asigure participarea 

parlamentelor naționale cu o reprezentare echivalentă cu aceea a Parlamentului European. În 

același timp, s-a pus accent pe transparentizarea procesului decizional european  și pe 

necesitatea creării unui canal special de consultare a parlamentelor naționale de către Comisia 

Europeană, încă din faza de pregătire a propunerilor legislative.   

 

 Parlamentul danez (Folketinget) a propus șase inițiative: 

 

- într-o fază timpurie a inițiativei legislative a Comisiei, aceasta ar trebui să conceapă 

documente de consultare adaptate parlamentelor naționale; un rezumat al contribuțiilor 

parlamentelor naționale ar trebui inclus în propunerea legislativă ulterioară, ceea ce ar motiva 

parlamentele să fie mai active; 

- Consiliul ar trebui să publice cu anticipație toate documentele legate de procedura 

legislativă în momentul în care acestea sunt circulate în statele membre, inclusiv procesele 

verbale ale COREPER și ale grupurilor de lucru ale Consiliului; 

- introducerea de analize de impact pentru toate amendamentele importante depuse la 

propunerile legislative ale Comisiei, înainte ca instituțiile UE să intre în trilog; 

- transparentizarea proceselor de negociere în triloguri, pentru ca parlamentele naționale 

și societatea civilă să-și poate controla guvernele în Consiliu; 

-  în cadrul dialogului politic între parlamentele naționale și Comisie, aceasta din urmă 

ar trebui să introducă (ca regulă generală) o perioadă de șase săptămâni în care să răspundă la 

întrebări; Comisia ar trebui să acorde parlamentelor posibilitatea de a pune una/două 

„întrebări prioritare”, la care Comisia să răspundă în trei săptămâni; 

- membrul Comisiei responsabil pentru relația cu parlamentele naționale ar trebui să-și 

rezerve prima zi de luni a fiecărei luni pentru întâlnirile cu reprezentanți ai parlamentelor 

naționale.  

 

 Comisia pentru afaceri Europene din Senatul României a salutat inițiativa privind 

organizarea conferinței, susținând participarea parlamentelor naționale ca membri cu drepturi 

egale ai conferinței și organismelor sale de conducere, precum și o reprezentare egală ca 

număr cu aceea a Parlamentului European. De asemenea, salutând implicarea cetățenilor în 

dezbateri, invocând principiile reprezentativității și legitimității democratice a membrilor 

conferinței, Senatul României a formulat rezerve cu privire la mecanismul de selectare a 

participanților. 
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 Într-o notă a Guvernului României cu privire la prioritățile președinției croate, 

transmisă Camerei Deputaților în ianuarie 2020, se arată că România va susține continuarea 

dezbaterilor privind viitorul Europei, subliniind, totodată, contribuția adusă deja de 

summit-ul şi Declarația de la Sibiu la această dezbatere. În ceea ce privește conferința 

privind viitorul Europei, România va susține organizarea conferinței de o manieră 

inclusivă, cu implicarea tuturor statelor membre și cu o partajare echilibrată a 

competențelor între Consiliul UE, Parlamentul European și Comisia Europeană, conform 

atribuțiilor fiecărei instituții, așa cum sunt prevăzute în tratate. De asemenea, România va 

sublinia importanța de a utiliza această conferință ca o oportunitate pentru asigurarea 

punerii în aplicare eficiente a priorităților agreate în agenda strategică a UE pentru 

perioada 2019-2024.  

 

 

 

 

Mihaela Banu 

                                                                                                                                19.02.2020 

 


