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                   Ca urmare a aprobării de către Biroul Permanent a  solicitării cu nr. 4c-5/46 
din 22.03.2017, făcută de către Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale, în conformitate cu prevederile art.170 alineatul (1) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, aceasta a fost sesizată pentru 
examinarea fondului documentului: E14/2017 - Cartea albă privind viitorul Europei. 
Reflecţii şi scenarii pentru UE-27 până în 2025, trimis cu adresa nr.14E din 03.04. 
2017 şi înregistrat cu nr. 4c-5/176 din 04 aprilie 2017.  

        Documentul supus examinării reprezintă reprezintă contribuţia Comisiei 
Europene la Consiliul European informal de la Roma, din 25 martie 2017, are caracter 
nelegislativ, iar termenul  pentru aprobarea proiectului de opinie de către Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale este 30.05.2017. 
              Propunerile, ideile şi scenariile dezbătute cu ocazia acestui document  vor fi 
dezvoltate în discursul preşedintelui Juncker privind starea Uniunii  care va avea 
loc în septembrie 2017, tocmai pentru a da posibilitatea să se  tragă primele concluzii 
cu ocazia Consiliului European din decembrie 2017. Totodată, se va putea decide 
asupra acţiunilor viitoare care să fie aibă loc în timp util pentru alegerile parlamentare 
europene din iunie 2019. 
             Membrii comisiei au examinat şi dezbătut  documentul mai sus-menţionat, 
inclusiv Fişa de informare întocmită de Direcţia pentru Uniunea Europeană a Camerei 
Deputaţilor, în şedinţa din data de 3 mai 2017. Din numărul total de 16 membri, au 
fost prezenţi un număr de 15 deputaţi. 
          Deputaţii din comisie şi-au exprimat părerea faţă de consecinţele Brexit-ului şi 
consideră că, pe fondul nemulţumirilor cetăţenilor statelor membre, în contextul 
migraţiei din statele terţe, a terorismului şi şomajului trebuie găsite modalităţi de 
impulsionare a reformelor în Uniunea Europeană. Ca urmare, au apreciat faptul că la 
Consiliul European informal de la Bruxelles s-a convenit iniţierea unei reflecţii politice 
care să impulsioneze reformele în conformitate cu o agendă strategică.   
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          Deputaţii au luat la cunoştiinţă despre obiectivele Cartei albe privind viitorul 

Europei în sensul deschiderii unor dezbateri vaste cu privire la starea Uniunii şi a căii 
de urmat în cadrul parlamentelor naţionale, al Parlamentului European, al autorităţilor 
locale şi regionale, precum şi în cadrul societăţii civile în general, pentru următorii ani. 
             Totodată, membrii Comisiei au remarcat că prevederile Cartei conţin o serie de 
avantaje dar şi faptul că UE se confruntă cu o serie de ameninţări şi au analizat cele 
cinci  scenarii propuse de către Comisia Europeană pentru o  UE cu 27 state membre 
care va avea ca orizont de timp anul  2025.  
            Aceste scenarii sunt următoarele, fiecare cu avantaje şi dezavantaje: Scenariul 
1: Continuând pe acelaşi drum; Scenariul 2: Accent exclusiv pe piața unică; Scenariul 
3: Cei care doresc mai mult realizează mai mult; Scenariul 4: Mai puţin, dar mai 
eficient; Scenariul 5: Mult mai mult, împreună. 
             Membrii Comisiei erau deja informaţi despre faptul că în contextul Conferinţei 
preşedinţilor parlamentelor  din Uniunea Europeană din mai 2016 (Luxemburg), 
Camera Deputaţilor din Parlamentul României a susţinut, în principiu,  
declaraţia de la Roma dar cu unele rezerve privind federalizarea Uniunii.  
            Ca urmare, deputaţii au decis că aceste scenarii pot să orienteze dezbaterile în 
viitor fără ca ele să expună planuri detaliate sau recomandări politice şi au remarcat, în 
plus, că ele nu sunt exhaustive şi nu se exclud reciproc. 
            La final, în urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, întocmirea prezentului proiect de opinie, favorabil promovării documentului 
Cartea albă privind viitorul Europei. Reflecţii şi scenarii pentru UE-27 până în 2025 
COM (2017) 2025. 
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