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Parlamentul European,

– având în vedere Regulamentul de procedură al Conferinței privind viitorul Europei (în 
continuare „Conferința”), așa cum a fost aprobat de Comitetul executiv și publicat pe 
platforma digitală multilingvă a Conferinței,

– având în vedere concluziile celor nouă grupuri de lucru tematice ale conferinței, așa 
cum au fost aprobate la 30 aprilie 2022 de plenul Conferinței,

– având în vedere raportul de activitate al Platformei digitale multilingve a Conferinței 
privind viitorul Europei, publicat în februarie 2022,

– având în vedere contribuțiile fiecărui stat membru la Platforma digitală multilingvă a 
Conferinței privind viitorul Europei, publicate în februarie 2022,

– având în vedere rapoartele grupurilor naționale de dezbatere ale cetățenilor și ale 
evenimentelor naționale, așa cum au fost publicate pe Platforma digitală multilingvă a 
Conferinței,

– având în vedere raportul privind ideile tinerilor destinat Conferinței privind viitorul 
Europei, elaborat în cadrul Evenimentului tineretului european din 8 și 9 octombrie 
2021,

– având în vedere recomandările Grupului de dezbatere al cetățenilor europeni 1 „O 
economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă/Educație, cultură, tineret și 
sport/transformare digitală”,

– având în vedere recomandările Grupului de dezbatere al cetățenilor europeni 2 
„Democrația/valorile și drepturile europene, statul de drept, securitatea”,

– având în vedere recomandările Grupului de dezbatere al cetățenilor europeni 3 
„Schimbări climatice, mediu/sănătate”,

– având în vedere recomandările Grupului de dezbatere al cetățenilor europeni 4 „UE în 
lume/migrație”,



– având în vedere rezoluția sa din 15 ianuarie 2020 referitoare la poziția Parlamentului 
European privind Conferința privind viitorul Europei1,

– având în vedere rezoluția sa din 16 februarie 2017 referitoare la îmbunătățirea 
funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona2, 
rezoluția sa din 16 februarie 2017 referitoare la posibile evoluții și ajustări ale structurii 
instituționale actuale a Uniunii Europene3, rezoluția sa din 13 februarie 2019 referitoare 
la stadiul dezbaterii privind viitorul Europei4 și rezoluția sa din 26 noiembrie 2020 
referitoare la bilanțul alegerilor europene5,

– având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Uniunea Europeană traversează o situație fără precedent în raport cu cea de la 
lansarea procesului Conferinței, ceea ce face necesar un nou impuls pentru integrarea 
europeană, fiind nevoie de o acțiune comună și o solidaritate mai puternice, în condițiile 
revenirii războiului pe continentul european;

B. întrucât UE va fi evaluată în funcție de capacitatea sa de a ieși din crizele actuale și ar 
trebui deci să caute să devină mai puternică;

C. întrucât Parlamentul European s-a angajat pe deplin în favoarea Conferinței, fiind ferm 
convins că UE trebuie reformată pentru a putea face față nu numai provocărilor actuale, 
ci și celor viitoare;

D. întrucât concluziile Conferinței trebuie să trateze toate consecințele invaziei Ucrainei de 
către Rusia, în contextul deja foarte solicitant de după pandemie;

E. întrucât propunerile care decurg din participarea cetățenilor, așa cum au fost transpuse 
în concluziile finale ale Conferinței, cer ca Uniunea Europeană să devină mai 
democratică, mai sigură, mai eficace, mai prosperă, mai echitabilă, mai sustenabilă, mai 
capabilă să acționeze și să aibă o mai mare influență în lume;

F. întrucât UE ar trebui să dispună de mijloace suficiente și adecvate pentru a atinge 
obiectivele menționate mai sus, ceea ce subliniază încă o dată nevoia de a îmbunătăți 
funcționarea instituțiilor;

G. întrucât UE ar trebui să dispună așadar de instrumente care să îi permită să acționeze în 
legătură cu probleme transnaționale importante în domeniile securității, sănătății, 
schimbărilor climatice și mediului, migrației, digitalizării, apărării, fiscalității, 
combaterii inegalităților, politicilor economice și sociale și geopoliticii;

H. întrucât, pe lângă propunerile legislative, este necesară declanșarea unui proces de 
reforme instituționale pentru a pune în aplicare recomandările și așteptările rezultate în 
urma procesului de participare a cetățenilor;

I. întrucât sunt necesare noi politici și, în unele cazuri, modificări ale tratatului nu ca acte 
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în sine, ci în interesul tuturor europenilor, urmărind reformarea UE într-un mod care să 
garanteze autonomia strategică deschisă, securitatea, sustenabilitatea și competitivitatea 
acesteia, îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă și respectarea statului de drept și 
a drepturilor fundamentale;

J. întrucât Conferința arată încă o dată că orice reformă a Uniunii necesită implicarea 
deplină a Parlamentului, a Comisiei, a Consiliului și a părților interesate relevante, 
precum și implicarea directă a cetățenilor;

K. întrucât experiența Conferinței confirmă că este important să se întărească toate 
mijloacele de dialog și cooperare posibile între Parlamentul European și parlamentele 
naționale,

1. salută concluziile conferinței, așa cum au fost aprobate de sesiunea plenară a 
Conferinței la 30 aprilie 2022;

2. își exprimă satisfacția în legătură cu propunerile ambițioase și constructive formulate de 
Conferință, bazate pe recomandările și ideile rezultate din grupurile de dezbatere ale 
cetățenilor de la nivel european și național, în urma Evenimentului tineretului european 
și de pe platforma online; salută elaborarea concluziilor Conferinței în cadrul unui 
proces condus de cetățeni și subliniază importanța participării cetățenilor la democrația 
europeană;

3. consideră că Conferința a avut ca rezultat o participare inovatoare și reușită a cetățenilor 
europeni și a oferit o nouă șansă instituțiilor europene, conducând la un dialog 
aprofundat în legătură cu viitorul Uniunii între cetățeni, parlamentele naționale, 
autoritățile regionale și locale, partenerii sociali și organizațiile societății civile;

4. subliniază importanța dimensiunii parlamentare a procesului de desfășurare a 
Conferinței și își exprimă dorința de a promova și întări dialogul și cooperarea dintre 
parlamentele naționale și Parlamentul European;

5. consideră că un rol mai important în procesul decizional al UE se îmbină perfect cu 
instituții ale UE mai democratice, mai transparente și mai responsabile; sprijină și 
participarea și consultarea continuă a cetățenilor în acest proces;

6. subliniază că crizele din ultimul timp necesită soluții europene comune; consideră că 
Conferința a reprezentat o ocazie unică de a oferi UE propuneri orientate spre viitor în 
acest sens;

7. consideră că agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei demonstrează că este nevoie ca UE 
să se manifeste mai puternic ca actor geopolitic, care să se exprime în lume cu o singură 
voce și să urmărească politici comune în domeniile securității, apărării, energiei și 
migrației, pe baza unei acțiuni comune și a unei solidarități depline;

8. reamintește că UE și-a demonstrat capacitatea de a acționa și de a promova soluții 
inovatoare și comune în ceea ce privește sănătatea, creșterea economică și coeziunea 
socială ca răspuns la pandemia de COVID-19; consideră că aceste acțiuni pozitive 
trebuie transformate într-un nou cadru instituțional și politic permanent;

9. subliniază că concluziile Conferinței demonstrează necesitatea urgentă ca UE să joace 
un rol principal în combaterea schimbărilor climatice, protejarea biodiversității și 



promovarea sustenabilității;

10. subliniază că este necesar să se dea curs concluziilor conferinței și ca așteptărilor 
cetățenilor să fie satisfăcute prin schimbări ambițioase în unele dintre cele mai 
importante politici ale UE;

11. consideră că o integrare politică mai profundă și o democrație reală, așa cum se 
subliniază în concluziile conferinței, pot fi realizate prin acordarea dreptului de inițiativă 
legislativă Parlamentului European și prin abolirea unanimității în cadrul Consiliului;

12. recunoaște că concluziile Conferinței necesită modificări ale tratatului, printre altele, în 
ceea ce privește simplificarea arhitecturii instituționale a UE, o mai mare transparență și 
responsabilitate în procesul decizional și o nouă reflecție asupra competențelor UE;

13. sprijină, așa cum s-a subliniat în concluziile grupurilor de lucru ale Conferinței, trecerea 
la un model de creștere durabilă, favorabilă incluziunii și rezilientă; întărirea 
competitivității și a rezilienței economiei UE, acordând o atenție deosebită IMM-urilor, 
care reprezintă coloana vertebrală a economiei noastre, și un control al competitivității; 
punerea deplină în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, inclusiv 
atingerea obiectivelor sale principale relevante pentru 2030; un protocol privind 
progresul social; și promovarea investițiilor orientate spre viitor axate pe tranziția justă, 
verde și digitală, cu o dimensiune socială puternică, inclusiv egalitatea de gen, ținând 
seama și de exemplul oferit de Instrumentul de redresare al Uniunii Europene și de 
Instrumentul european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o 
situație de urgență (SURE);

14. consideră că este esențial să se dea curs prin acțiune propunerilor conferinței pentru a 
răspunde solicitărilor cetățenilor; așteaptă ca toate instituțiile europene să se angajeze 
într-o abordare constructivă și ambițioasă, în concordanță cu rolurile și competențele 
lor, în fiecare etapă a acțiunilor ulterioare, inclusiv prin prezentarea de propuneri 
legislative;

15. este pregătit să își joace rolul și să asigure monitorizarea corespunzătoare a rezultatelor 
Conferinței; solicită, prin urmare, convocarea unei convenții prin activarea procedurii 
de revizuire a tratatelor prevăzută la articolul 48 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană și invită Comisia pentru afaceri constituționale să lanseze procedura necesară 
în consecință;

16. încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.


