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PROIECT DE OPINIE 
asupra 

Comunicării  Comisiei către Parlamentul European și Consiliu  

Pregătirea Conferinței privind Viitorul Europei 

COM(2020)27 

 

În conformitate cu prevederile art.171 alin.(1) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a 

Protocoalelor nr.1 și nr. 2 anexate TUE și a Tratatului privind funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE) și în urma aprobării de către Biroul Permanent al Camerei 

Deputaților a listei de proiecte de acte legislative și a proiectelor de acte fără 

caracter legislativ primite de la Uniunea Europeană, Comisia pentru apărare, 

ordine publică și siguranță națională a fost sesizată, pentru examinarea pe fond, cu  

docmentul nelegislativ Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și 

Consiliu - Pregătirea Conferinței privind Viitorul Europei - COM(2020)27, 

transmis cu numărul 1/E/11.02.2020. 

Comunicarea reprezintă contribuția Comisiei Europene la discuțiile purtate 

cu instituțiile europene cu scopul de a stabili împreună, în cadrul unei declarații 

comune, sfera de acțiune, structura și obiectivele Conferinței. 

Dezbaterea privind viitorul Uniunii Europene a fost inițiată informal de 

Consiliul European în iunie 2016, ca urmare a rezultatelor referendumului din 

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, iar trei luni mai târziu, la 

Bratislava, a fost inițiat procesul de reflecție politică ce viza îmbunătățirea 

relațiilor dintre statele membre și apropierea de cetățenii Uniunii Europene. Astfel 

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

din toate categoriile sociale și din toate colțurile Uniunii Europene, care să vizeze 

viitorul construncției europene. 

De când a început noul ciclu politico-instituțional al Uniunii Europene în 

anul 2019, a fost reluat discursul privind acest proiect menit să dea un nou impuls 

arhitecturii europene și să apropie instituțiile de cetățeni, urmărind, de asemenea, 

punerea în aplicare a principalelor priorități politice ale Uniunii. La 16 iulie 2019, 

în fața plenului Parlamentului European, Ursula von der Leyen, candidata la 

președinția Comisiei Europene, încurajată de participarea sporită la alegerile 



 

 

 

 

parlamentare din mai 2019, a pledat pentru organizarea unei conferințe privind 

viitorul Europei. 

Potrivit Comunicării, Comisia propune ca inaugurarea conferinței să aibă loc 

pe data de 9 mai 2020, marcând astfel aniversarea a 70 de ani de la Declarația 

Schuman și a 75 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial. 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. Comisia propune ca structura, domeniul de aplicare și 

calendarul conferinței să fie stabilite în comun cu Parlamentul European, Consiliu 

și Comisie, lucrările finalizându-se cu o declarație comună la care să adere și 

parlamentele naționale.  

Parlamentul European și-a exprimat poziția față de Conferința privind 

viitorul Europei prin rezoluția adoptată în 15 ianuarie 2020, susținând dialogul 

semnificativ cu cetățenii și eventual crearea unui mecanism permanent de 

implicare a acestora în anticiparea viitorului Europei. Poziția pune 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, este precizat faptul că această conferință ar trebui să 

reflecte diversitatea societăților, să fie transparentă și deschisă, iar dezbaterile să 

nu fie limitate la domeniile de politică prestabilite. 

Membrii Comisiei au examinat și dezbătut documentul mai sus menționat, 

având în vedere fișa de informare a Direcției pentru Uniunea Europeană și nota de 

evaluare a Ministerului Afacerilor Externe. 

Se reține faptul că, în ceea ce privește conferința privind viitorul Europei, 

sunt susținute observațiile Ministerului Afacerilor Externe privind organizarea 

acestui format de o manieră inclusivă, subliniind importanța implicării tuturor 

statelor membre și a unei partajări echilibrate a competențelor între Consiliul UE, 

Parlamentul European și Comisia Europeană, conform atribuțiilor fiecărei 

instituții, așa cum sunt prevăzute în tratate. De asemenea, este considerată 

importantă utilizarea acestei conferințe ca o oportunitate pentru asigurarea punerii 

în aplicare într-un mod eficient a priorităților agreate în Agenda Strategică a UE 

pentru perioada 2019-2024. 

În ședința online din data de 26 martie 2020, membrii Comisiei au hotărât, 

cu majoritate de voturi, să transmită Comisiei pentru afaceri europene un proiect 

de opinie favorabil asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European și 

Consiliu - Pregătirea Conferinței privind Viitorul Europei - COM(2020)27. 
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Ion MOCIOALCĂ 


