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

republicat, cu modificările și completările ulterioare, 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 transporturi și infrastructură a fost sesizată, pentru 

examinare pe fond, cu Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Pregătirea 

Conferinței privind viitorul Europei [COM(2020)27], transmisă cu actul nr.1/E/11.02.2020 [E1/2020]. 

 Prin Conferința privind viitorul Europei se urmărește oferirea posibilității pentru cetățenii 

europeni de a-și spune cuvântul cu privire la ceea ce face Uniunea și la modul în care aceasta 

acționează pentru ei, având în vedere neliniștile manifestate de către aceștia. Se urmărește, totodată, 

eliminarea inegalităților și asigurarea de către Uniunea Europeană a unei economii echitabile, durabile 

și competitive în vederea promovării valorilor și standardelor la scară mondială. Premiza conferinței a 

fost conturată în jurul faptului că la alegerile europene din mai 2019 a existat cea mai mare participare 

la vot din ultimii douăzeci de ani, subliniind astfel interesul accentuat al europenilor în a avea un rol 

mai activ în luarea deciziilor cu privire la activitățile Uniunii Europene. 

 Ca urmare a rezultatelor referendumului din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de 

Nord, Consiliul European a inițiat informal dezbaterea privind viitorul Uniunii Europene, trei luni mai 

târziu, la Bratislava, fiind inițiat procesul de reflecție politică ce viza îmbunătățirea relațiilor dintre 

statele membre și apropierea de cetățenii europeni.  
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                 Comunicarea reprezintă contribuția Comisiei Europene în vederea definirii conceptului, 

structurii, sferei de acțiune și a calendarului conferinței sub forma unei declarații comune a 

Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, la care vor putea subscrie ulterior și alți semnatari, 

inclusiv instituții, organizații și părți interesate. Astfel se urmărește axarea conferinței e două 

componente paralele: una urmând să pună accentul pe politici și pe obiectivele pe care Uniunea ar 

trebui să își propună a le realiza și a doua urmând să abordeze aspecte instituționale. Referitor la prima 

axă de discuții, se urmăresc subiecte precum lupta împotriva schimbărilor climatice și a provocărilor 

legate de mediu, economie în serviciul cetățenilor, echitate socială, transformare digitală a Europei ș.a. 

În ceea ce privește componenta instituțională, se propune abordarea de subiecte legate în mod expres 

de procesele democratice, în special sistemul candidaților de cap de listă pentru alegerea președintelui 

Comisiei Europene și utilizarea de liste transnaționale la alegerile pentru Parlamentul European.   

 În raport direct cu cetățenii, Comisia propune o conferință bazată pe dialog activ precum 

și de promovare a unor instrumente existente ce permit acestora să contribuie la elaborarea politicilor 

UE, precum inițiativa cetățenească europeană sau consultările publice intitulate Exprimați-vă părerea. 

Totodată se aduc în atenție realizarea de comitete deliberative specifice fiecărei teme, care vor reuni 

cetățeni cu experți și posibilitatea inserării unei platforme digitale multilingvă ce poate asigura un 

acces permanent și ușor la conferință. Nu în ultimul rând, un mecanism de feedback ar urma să 

garanteze că ideile exprimate conduc la recomandări concrete de acțiuni viitoare la nivelul UE. 

                    Comisia propune inaugurarea conferinței cu ocazia Zilei Europei – 9 mai 2020, 

reprezentând totodată, în acest an, împlinirea a 70 de ani de la semnarea Declarației Schuman și a 75 

de ani de la sfârșitul celui de Al Doilea Război Mondial. Dat fiind faptul că va fi Croația la rotația 

președinției Consiliului UE, evenimentul de lansare ar putea fi organizat la Dubrovnik, urmând ca, 

ulterior, în cadrul fiecărei președinții prin rotație să poată fi organizat un eveniment în țara respectivă, 

dar nu în capitale, dorind a se sublinia caracterul local al conferinței.  

 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. 

                      Membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură au examinat și dezbătut 

documentul mai sus menționat în ședința online din data de 2 aprilie 2020 și au hotărât, cu 

unanimitate 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. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Marius Bodea 


