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Înfruntarea unor noi provocări; Inovaţii privind consolidarea 
drepturilor cetăţenilor  
 
1. După mulţi ani, Tratatul de la Lisabona a confirmat în sfârşit rolul Parlamentului European de organ 
legislativ cu adevărat funcţional în cadrul sistemului de guvernare al Uniunii Europene.  
 
2. Tratatul de la Lisabona introduce o serie de inovaţii preţioase, în special: 
 

- O nouă procedură de numire a Preşedintelui Comisiei şi a Comisarilor 
- Caracterul practic universal al procesului legislativ de codecizie, cu majoritate calificată, în cadrul 

Consiliului 
- O transparenţă sporită a proceselor legislative ale Consiliului 
- Îmbunătăţirea procedurilor de transparenţă şi a accesului la documente publice 
- Stabilitatea preşedinţiei Consiliului European 
- O procedură bugetară mai democratică  
- Drept consolidat de a depune petiţii 

 
3. Având în vedere aceste inovaţii include în tratat şi provocările din ce în ce mai mari la nivel global, rolul şi 
poziţia societăţii civile trebuie să evolueze, la rândul ei, în contextul cetăţeniei europene. 
 
4. Consolidarea drepturilor cetăţenilor 
 
4.1 Referendumuri consultative   
 

a. Un număr mare de participanţi sunt de acord ca Parlamentului European să-i fie acordată competenţa 
de a organiza referendumuri consultative la nivelul UE în ceea ce priveşte aspecte europene. Astfel de 
referendumuri ar funcţiona fie pe baza majorităţii absolute a voturilor exprimate, fie pe baza unui sistem 
de dublă majoritate (după cum se prevede în Tratatul de la Lisabona în ceea ce priveşte modalitatea de 
votare în cadrul Consiliului). Alţi participanţi se opun ideii de referendum, în special din cauza 
complexităţii, a costurilor şi a unor posibile conflicte în ceea ce priveşte legitimitatea. 
 
4.2 Alegerea Preşedintelui Comisiei Europene 
 
Unii participanţii sprijină ideea organizării unui vot separat, prin care Preşedintele Comisiei Europene să 
fie ales în mod direct, prin vot universal, concomitent cu alegerile pentru Parlamentul European. Alţii 
preferă ca alegerea Preşedintelui Comisiei să se bazeze pe principiul democraţiei parlamentare, după 
cum se prevede în Tratatul de la Lisabona.  

 
4.3 Democraţia participativă  
 
Atelierul propune crearea a câtorva instrumente care să vizeze o comunicare mai eficientă cu cetăţenii 
şi, în acelaşi timp, să consolideze spaţiul public european. Subliniem următoarele instrumente: 
- Un site internet interactiv, unde cetăţenii ar putea participa la dezbateri privind procese legislative în 
desfăşurare şi activităţi ale Uniunii Europene. Acest site internet ar trebui să fie administrat de 
Parlamentul European.  
- activităţi care vizează dezvoltarea educaţiei civice şi introducerea unui sistem descentralizat de 
informare pluralistă şi de implicare. 
- sprijinirea forumului AGORA Cetăţenilor, permanentizându-l şi oferindu-i un caracter interinstituţional. 
- Consolidarea tuturor instrumentelor care garantează transparenţa. 
 

 
4.4 Atelierul a atras atenţia asupra dispoziţiilor din Carta Drepturilor Fundamentale şi din tratat privind 
valoarea nediscriminării, aflată în centrul valorilor UE, în special în ceea ce priveşte diversitatea 
lingvistică şi culturală. 

 
5. Interdependenţa cetăţenilor europeni: 
 
Atelierul propune Parlamentului European să elaboreze, înainte de 2009, o Declaraţie privind cetăţenia 
europeană, cu sprijinul forumului AGORA Cetăţenilor. Aceasta ar putea include următoarele elemente: 
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- solidaritatea dintre cetăţenii şi teritoriile Europei în eforturile lor de a clădi un viitor comun; 
 
- definirea drepturilor şi obligaţiilor fiecărei persoane în parte, în contextul cetăţeniei europene, indiferent 
de naţionalitatea sa. 

 
- în contextul necesităţii stringente de a lua în considerare dezvoltarea durabilă, ar trebui creată o 
„sinergie organizată”, bazată pe reţele, între cei care definesc standarde, investitorii care au 
responsabilităţi sociale şi cei care consumă produse şi servicii durabile;  

 
- o eco-viziune la nivel mondial privind viitorul Uniunii (adică o strategie globală de dezvoltare 

durabilă) 
 
 
6. Competenţele Parlamentului 
 
Atelierul propune consolidarea dreptului de iniţiativă legislativă a Parlamentului European, pe baza 
progreselor înregistrate recent în Tratatul de la Lisabona. 
 
 
 
Atelierul C (Instrumente) prezintă următoarele recomandări şedinţei plenare a forumului AGORA 
Cetăţenilor: 
 

 Sprijinim mecanismul forumului AGORA Cetăţenilor, iniţiat de Parlamentul European, precum şi 
continuarea sa, cu implicarea altor instituţii UE. 

 
 Solicităm Parlamentului European şi forumului AGORA Cetăţenilor să iniţieze elaborarea unei 

Declaraţii privind cetăţenia europeană, înainte de 2009. 
 

 Solicităm ca drepturile consolidate ale cetăţenilor (a se vedea mai sus) să fie formalizate în tratate. 
 

 Întrucât Parlamentul European este pe cale de a deveni un organ legislativ de sine stătător în cadrul 
unui sistem bicameral, invităm Consiliul şi Uniunea Europeană să îşi adapteze, de asemenea, 
propriile proceduri în ceea ce priveşte accesibilitatea, transparenţa şi responsabilitatea. 

 
 Considerăm că Parlamentul European ar trebui să obţină două modificări fundamentale ale 

competenţelor sale: 
 

a) Competenţa de a ratifica formal, în numele cetăţenilor europeni, orice tratat al Uniunii Europene 
sau orice tratat care afectează Uniunea Europeană, înainte ca acesta să intre în vigoare; 

 
b) Competenţa de a lua decizia organizării unor referendumuri consultative la nivelul UE, după 

consultarea Comisiei şi a Consiliului.  
 

******************* 


