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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale 

 
 
 
 

Bucureşti,   26 februarie 2020                                                       
Nr. 4c-6/53                                        
 

PROIECT  DE  OPINIE 
 

asupra  COMUNICĂRII COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI 
CONSILIU - Pregătirea Conferinței privind viitorul Europei - COM(2020)27 

 
 

În conformitate cu prevederile art.170 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană  (TUE), a 
Protocolului nr.1 şi Protocolului nr.2, anexate TUE şi a Tratatului privind funcţionarea 
Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a fost sesizată, cu adresa nr.1/E din 11.02.2020, pentru examinare 
pe fond, cu Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - 
Pregătirea Conferinței privind viitorul Europei -E1/2020 / COM (2020)27, înregistrată 
cu nr.4c-6/53 din 13 februarie 2020. 

Comunicarea reprezintă contribuția Comisiei Europene la discuțiile purtate cu 
instituțiile europene, cu scopul de a stabili împreună sfera de acțiune, structura și 
obiectivele conferinței, în cadrul unei declarații comune.  

 
Documentul este o inițiativă prioritară a Comisiei și are caracter nelegislativ; 

termenul pentru aprobarea proiectului de opinie de către Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale este 4 martie 2020. 

Alegerile europene din luna mai 2019 au relevat participarea a peste 200 milioane de 
cetățeni ceea ce a echivalat, pentru Comisia Europeană, cu o dorință crescută de 
implicare a acestora în luarea deciziilor la nivelul Uniunii. Astfel a apărut ideea 
organizării unei conferințe care să fie accesibilă tuturor cetățenilor, din toate categoriile 
sociale și din toate colțurile UE și care să vizeze viitorul construcției europene. 
Conferința va fi deschisă  atât cetățenilor, cât și societății civile, instituțiilor și 
organismelor europene, precum și autorităților naționale, regionale și locale, 
parlamentelor și altor părți interesate, toate contribuind în calitate de parteneri egali.  

Ca atare, având în vedere nevoia de consolidare a democrației la nivelul UE și 
beneficiind de avântul tehnologiilor digitale și al platformelor de comunicare, Comisia 
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se angajează să ofere cetățenilor europeni căi noi de exprimare cu privire la ceea ce face 
Uniunea și la modul în care aceasta acționează pentru ei. 

În privința calendarului, Comisia propune ca inaugurarea conferinței să aibă loc la 9 
mai 2020, iar 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. 

La 15 ianuarie 2020, Parlamentul European și-a precizat poziția față de Conferința 
privind viitorul Europei, susținând dialogul semnificativ cu cetățenii și, eventual, crearea 
unui mecanism permanent de implicare a acestora în anticiparea viitorului Europei; s-a 
pus 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, conferința ar trebui să reflecte diversitatea societăților, să 
fie transparentă și deschisă, iar dezbaterile să nu fie limitate la domenii de politică 
prestabilite. 

Comisia propune ca structura, domeniul de aplicare și calendarul conferinței să fie 
stabilite în comun de către Parlamentul European, Consiliu și Comisie, lucrările 
finalizându-se cu o declarație comună la care să adere și alți semnatari, inclusiv 
parlamentele naționale.  

Cu privire la parlamentele naționale, Comisia le recunoaște rolul important în cadrul 
conferinței și le încurajează să organizeze evenimente legate de aceasta, nu doar în 
capitale ci și în alte orașe. 

Membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale au dezbătut documentul sus-menţionat în şedinţa din data de 25 februarie 2020. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, având în vedere Fişa de informare 
întocmită de Direcţia pentru Uniunea Europeană și Nota transmisă de Ministerul 
Afacerilor Externe, membrii Comisiei apreciază deschiderea instituțiilor europene față 
de cetățeni și consideră că dezbaterile ce vor avea loc în cadrul Conferinței, se vor reflecta 
în măsuri ce vor îmbunătăți funcționarea  Uniunii Europene în cadrul juridic și 
instituțional.  

 
În considerarea celor prezentate, membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
prezentului proiect de opinie, favorabil promovării COMUNICĂRII COMISIEI 
CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU - Pregătirea Conferinței 
privind viitorul Europei - COM(2020)27 şi  transmiterea  acestuia către Comisia pentru 
afaceri europene, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară, conform 
prevederilor Regulamentului Camerei Deputaților. 

 
 

                          PREŞEDINTE                                                     SECRETAR 

              Deputat  Iusein IBRAM                             Deputat Sergiu Cosmin VLAD 
 

 

Întocmit: consilier parlamentar Onesia Babeş   


