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 1. Numele şi numărul documentului:  
 În conformitate cu art. 170 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, în 
temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr. 1 și Protocolului nr. 2, 
anexate TUE și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a fost sesizată cu Comunicare a Comisiei către Parlamentul 
European și Consiliu - Pregătirea Conferinței privind viitorul Europei. 
 2. Data sesizării: 11.02.2020 
 3. Data scadentă pentru exprimarea opiniei: 04.03.2020 
 4. Dezbateri în data: 25.02.2020 
 5. Tip document: nelegislativ  
 

6. Textul proiectului de opinie 
 Referitor la conţinutul Comunicării, membrii Comisiei au subliniat următoarele:  
 - dezbaterea privind viitorul Uniunii Europene nu este nouă, aceasta fiind inițiată de 
Consiliul European informal din iunie 2016; 
 
 - 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. În prezent, au loc discuiții la nivelul instituțiilor 
europene privind definirea conceptului, structurii și formei de organizare a Conferinței privind 
viitorul Europei, ce ar urma să se desfășoare în perioada 2020-2022. Președinția 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; 
 - prin Conferința privind viitorul Europei se dorește oferirea mai multor posibilități 
pentru europeni de a-și spune cuvântul cu privire la ceea ce face Uniunea și la modul în care 
aceasta acționează pentru ei. Uniunea Europeană trebuie să demonstreze că poate găsi soluții 
pentru a risipi neliniștile și că politica europeană poate să ajute cetățenii și întreprinderile să 
beneficieze de pe urma tranziției verzi și a celei digitale; 
 - conferința va servi drept nou forum public pentru o dezbatere cu cetățenii deschisă, 
incluzivă, transparentă și structurată cu privire la o serie de priorități și provocări esențiale. 
Forumul va fi deschis societății civile, instituțiilor europene și altor organisme europene, inclusiv 
Comitetului Regiunilor, Comitetului Economic și Social European, precum și autorităților 
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naționale, regionale și locale, parlamentelor și altor părți interesate. Parlamentele și factorii 
naționali și regionali au un rol important în cadrul conferinței și ar trebui să fie încurajați să 
organizeze evenimente legate de aceasta, Reprezentanțele Comisiei în statele membre și birourile 
de legătură ale Parlamentului European vor avea un rol-cheie în sensibilizarea cetățenilor cu 
privire la conferință; 
 - Comisia Europeană propune axarea conferinței pe două componente paralele: accentul pe 
politici și pe obiectivele pe care Uniunea ar trebui să-și propună să le realizeze; abordarea unor 
aspectele instituționale. Conferința ar trebui să fie structurată într-un mod care să țină seama de 
ambițiile emblematice ale UE, enunțate în cele șase priorități politice ale Comisiei și în Agenda 
strategică a Consiliului European. Din perspectiva instituțională, ar trebui să se axeze pe 
abordarea unor subiecte legate în mod expres de procesele democratice și de chestiunile 
instituționale, în special sistemul candidaților cap de listă pentru alegerea președintelui Comisiei 
Europene și utilizarea de liste transnaționale la alegerile pentru Parlamentul European; 
 - Conferința ar trebui să se bazeze pe dialogurile cu cetățenii, care au devenit o practică 
încetățenită, introducând totodată elemente de noutate pentru ca aceste dialoguri să aibă un public 
mai larg și pentru a le oferi cetățenilor instrumente mai puternice prin care să modeleze viitorul 
Europei, dar și pe experiența utilă dobândită de instituțiile UE și de statele membre în urma 
dialogului activ cu cetățenii europeni; 
 - succesul Conferinței depinde în mare măsură de eficacitatea și de anvergura activităților 
de comunicare adresate europenilor în legătură cu acest subiect. De aceea, toate instituțiile UE ar 
trebui să fie pregătite să contribuie cu resurse, în special financiare, la organizarea și desfășurarea 
conferinței;  
 - o discuție de o astfel de amploare va fi fructuoasă numai dacă și atunci când va fi urmată 
de acțiuni reale și de rezultate concrete și un set coerent e recomandări;  
 - Comisia propune lansarea conferinței cu ocazia Zilei Europei - 9 mai 2020, dar și cu 
prilejul aniversării a 70 de ani de la semnarea Declarației Schumann, prin organizarea unui 
eveniment în Dubrovnik; 
 - cetățenii își doresc un rol mai activ în procesul de elaborare a politicilor, inclusiv la 
nivelul UE. Obiectivul general al Conferinței privind viitorul Europei este de a încuraja și a 
facilita implicarea cetățenilor europeni în viața democratică și în alt mod decât participarea la 
alegerile europene. Conferința nu ar trebui să înlocuiască democrația reprezentativă, ci să 
servească drept mijloc de completare și consolidare a acesteia; 

-până în prezent, majoritatea SM, inclusiv România, s-au exprimat pentru organizarea 
Conferinței cu respectarea echilibrului inter-instituțional și implicarea cât mai largă a factorilor de 
decizie, parlamentelor naționale, societății civile și cetățenilor, cu bazarea discuțiilor pe 
documentele programatice deja existente și pe rezultatul consultărilor anterioare cu cetățenii; 

- România salută contribuția Comisiei Europene, îndeosebi din perspectiva convergenței 
ideilor prezentate pe tema organizării viitoarei Conferințe cu principalele elemente de consens 
conturate în discuțiile la nivelul Consiliului, în linie cu Concluziile Consiliului European din 12 
decembrie 2019. Viitorul exercițiu trebuie să urmărească cu prioritate implementarea priorităților 
agreate în Agenda Strategică a UE pentru 2019-2024 și să respecte principiile agreate la nivel 
european prin Declarația de la Sibiu, din 9 mai 2019. Este importantă viziunea Comisiei cu 
privire la asumarea unui rol egal al instituțiilor europene în organizarea și desfășurarea 
Conferinței și menținerea echilibrului inter-instituțional, potrivit atribuțiilor fiecărei instituții, așa 
cum sunt prevăzute în Tratatele UE. În acest exercițiu, România susține valorificarea rezultatelor 
exercițiilor anterioare de consultări cetățenești prin implicarea într-un mod inclusiv a Statelor 
Membre și a instituțiilor UE în consolidarea comunicării cu cetățenii europeni. În viziunea 
României, cadrul oferit de Conferință reprezintă o oportunitate de a consolida proiectul european 
prin eficientizarea politicilor europene pentru a livra rezultatele tangibile pentru cetățeni. 
Totodată, această Conferință nu ar trebui să vizeze schimbarea Tratatelor UE, ci o îmbunătățire 
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clară a funcționării UE în cadrul juridic și instituțional actual. Rezultatul formal al Conferinței ar 
trebui să fie un raport către Consiliul European care să cuprindă concluziile dezbaterilor tematice 
desfășurate în cadrul Conferinței, în vederea formulării de recomandări pentru eficientizarea 
activității UE. 

 
În urma analizei și dezbaterilor aspectelor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii 

Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți, întocmirea prezentului Proiect de opinie, favorabil Comunicării.  
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