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Stimate Domnule Președinte, 

Comisia mulțumește Camerei Deputaților pentru opinia sa referitoare la Comunicarea 

către Parlamentul European și Consiliu, intitulată „Pregătirea Conferinței privind 

viitorul Europei” [COM(2020) 27 final]. 

În acest moment, conferința este mai importantă ca oricând. Pandemia de COVID-19 nu 

a cunoscut granițe și cu toții am fost afectați de dificultăți sociale, economice și 

psihologice. Solidaritatea europeană rămâne în centrul măsurilor fără precedent luate 

de Comisie pentru a combate acest virus. Dincolo de răspunsul nostru imediat la criza 

provocată de pandemia de COVID-19, avem în continuare responsabilitatea comună de 

a le oferi cetățenilor noștri o perspectivă pentru viitor. În calitate de exercițiu de tip 

ascendent, această conferință reprezintă o ocazie excelentă de a intra în dialog cu toți 

europenii și de a-i implica în conturarea viitorului continentului nostru.  

În comunicarea sa, Comisia subliniază rolul esențial al parlamentelor naționale în ceea 

ce privește lucrările și succesul conferinței. Acest lucru este valabil pentru organizarea 

de evenimente și pentru comunicarea cu cetățeni din toate categoriile sociale și din toate 

colțurile Uniunii noastre.  

În ceea ce privește subiectele care urmează să fie abordate în cadrul conferinței, 

Comisia consideră că ambițiile principale ale UE, astfel cum sunt stabilite în prioritățile 

politice ale Comisiei și în Agenda strategică a Consiliului European, sunt suficient de 

ample pentru a răspunde unei game foarte largi de întrebări. În plus, cetățenii vor fi, 

desigur, liberi să abordeze orice subiect care este important pentru ei. Comisia 

împărtășește pe deplin opinia Camerei Deputaților potrivit căreia feedbackul și acțiunile 

concrete și relevante întreprinse în urma conferinței sunt esențiale. Astfel cum a 

menționat președinta von der Leyen în orientările sale politice și astfel cum confirmă 

Comisia în comunicarea sa privind pregătirea conferinței, suntem gata să punem în 

practică ceea ce s-a convenit.  
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Comisia lucrează la o platformă digitală multilingvă, care va permite accesul cu 

ușurință la toate materialele dezbaterilor organizate în cadrul conferinței, oferindu-le 

totodată utilizatorilor posibilitatea de a publica online propuneri și idei. Această 

platformă va îmbina incluziunea, transparența și securitatea deplină a datelor.  

Dispozițiile specifice de reglementare a organizării Conferinței privind viitorul Europei 

vor fi prezentate într-o declarație comună referitoare la obiectivele, domeniul de 

aplicare și structura conferinței. În prezent, declarația comună face obiectul discuțiilor 

dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie. 

Comisia a luat act în mod corespunzător de punctele de vedere exprimate de 

Camera Deputaților referitor la organizarea Conferinței privind viitorul Europei, 

precum și referitor la participarea la aceasta și la rezultatele acesteia și va depune 

eforturi pentru a le lua în considerare în cea mai mare măsură posibilă.  

Comisia își exprimă speranța că, după lansarea Conferinței privind viitorul Europei, 

Camera Deputaților își va aduce contribuția la succesul acesteia și așteaptă cu interes 

continuarea dialogului politic în viitor.  

Cu deosebită considerație, 

 

  

 

        Nicolas Schmit 

Membru al Comisiei 
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