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• Agore tematice pentru includerea cetățenilor europeni din toate mediile sociale

• Stimularea reformei UE printr-o abordare ascendentă, transparentă, inclusivă, participativă și
bine echilibrată

• Procesul va permite schimbarea tratatelor și înființarea unui mecanism civic participativ
permanent

Reuniunile cetățenilor și ale tinerilor vor stabili tonul reformei UE, conform rezoluției adoptate miercuri.
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Reuniunile cetățenilor și ale tinerilor vor stabili tonul reformei UE, conform rezoluției
adoptate miercuri.
 
În urma unei dezbateri cu Dubravka Šuica, Vicepreședintele Comisiei pentru democrație și
demografie și Nikolina Brnjac, reprezentanta președinției croate a Consiliului, Parlamentul a
adoptat o rezoluție în care își prezintă viziunea pentru Conferința privind viitorul Europei, cu 494
voturi pentru, 147 împotriva si 49 abțineri.
 
Cetățenii în centrul dezbaterii
 
Deputații doresc ca cetățenii să fie în centrul discuțiilor ample ce vor avea loc privind abordarea
provocărilor interne și externe, neprevăzute în momentul încheierii Tratatului de la Lisabona.
Cetățenii din toate mediile sociale, reprezentanții societății civile și părțile interesate la nivel
european, național,  regional și  local trebuie să fie implicați  în stabilirea priorităților UE, în
conformitate cu preocupările cetățenilor, într-o abordare ascendentă, transparentă, inclusivă,
participativă și bine echilibrată.
 
Parlamentul  propune înființarea  mai  multor  Agore  pentru  cetățeni  (forumuri  tematice  ale
reprezentanților cetățenilor, aleși aleator în conformitate cu criteriile de proporționalitate și
reprezentativitate), și a cel puțin două Agore pentru tineri, cuprinzând fiecare câte 200-300 de
cetățeni, cu un minim de trei pentru fiecare stat membru. Reprezentanții cetățenilor vor discuta
concluziile  Agorelor  în  plenul  Conferinței  alături  de  eurodeputați  și  de  reprezentanți  ai
parlamentelor naționale, de miniștrii Consiliului, de vicepreședinții Comisiei și de reprezentanții
altor instituții, organe și parteneri sociali ai UE.
 
Angajament instituțional
 
Pe lângă sprijinul la nivel înalt din partea președinților celor trei instituții  principale ale UE,
Parlamentul îndeamnă Consiliul și  Comisia să își exprime angajamentul față de o posibilă
schimbare a tratatelor. Textul adoptat subliniază, de asemenea, că ar trebui avut în vedere un
mecanism permanent de implicare a cetățenilor.
 
Citat
 
Președintele Parlamentului European, David Sassoli,  a declarat în deschiderea dezbaterii:
„Trebuie  să  revizuim  toate  mecanismele  de  guvernanță  democratică  în  urma  alegerilor
europene.  Acest  lucru ar  trebui  realizat  împreună cu instituțiile  naționale și  cu implicarea
cetățenilor  Europei.  Ne lansăm într-o nouă eră a reformelor.”
 
Înregistrarea video a dezbaterii poate fi urmărită aici:
 
Declarații introductive susținute de către Nikolina Brniac, reprezentanta Președinției croate și
Dubravka Šuica, Vicepreședintele Comisiei pentru democrație și demografie
 
Declarația Președintelui Sassoli, urmată de prima parte a dezbaterii
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-position-on-the-conference-on-the-future-of-europe-statements-brnjac-croatian-presidency-suica-vice-president-of-the-ec_I182654-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-position-on-the-conference-on-the-future-of-europe-statements-brnjac-croatian-presidency-suica-vice-president-of-the-ec_I182654-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-parliaments-position-on-the-conference-on-the-future-of-europe-meps-debate-1st-part_I182655-V_v


Cea de-a doua parte a dezbaterii
 
Cea de-a treia parte a dezbaterii
 
Declarațiile finale susținute de către Dubravka Šuica și Nikolina Brnjac
 
Etapele următoare
 
Parlamentul este prima dintre cele trei instituții principale ale UE care a adoptat o poziție privind
instituirea și scopul viitoarei Conferințe. Negocierile cu Comisia și Consiliul European ar trebui
încheiate la timp pentru ca această Conferință să fie lansată cu prilejul Zilei Europei din 2020 (9
mai) și să aibă loc până în vara anului 2022.
 
Background
 
Poziția Parlamentului reflectă cele mai recente rezultate ale sondajelor. În Parlemeterul intitulat
„Apelul cetățenilor, dincolo de vot” (septembrie 2019), cetățenii europeni au continuat să sprijine
un  rol  mai  important  pentru  Parlament,  în  timp  ce  datele  din  Eurobarometrul  Comisiei  (
noiembrie 2019, tabelul 102) arată că 83% dintre respondenți doresc ca „vocea cetățenilor UE
să fie luată în considerare mai mult cu privire la deciziile privind viitorul Europei”.
 

Date de contact 
 
 

Mai multe informaţii
Textul adoptat va fi disponibil aici (15.01.2020)

Înregistrarea video a dezbaterii (15.01.2020)

Fișă de procedură
EP Research briefing: Pregătirea Conferinței pentru viitorul Europei (EN) (03-12-2019)
Materiale audio, video și fotografice gratuite
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https://multimedia.europarl.europa.eu/el/european-parliaments-position-on-the-conference-on-the-future-of-europe-meps-debate-2nd-part_I182843-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/european-parliaments-position-on-the-conference-on-the-future-of-europe-meps-debate-3rd-part_I183169-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/european-parliaments-position-on-the-conference-on-the-future-of-europenikolina-brnjac-croatian-presidency-and-by-dubravka-uica-vice-president-of-the-ec-in-charge-of-democracy-and-demography_I182656-V_v
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/ro/be-heard/eurobarometer/parlemeter-2019-heeding-the-call-beyond-the-vote
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/standard/surveyky/2255
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
https://oeil.secure.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2990(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)644202
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_14502_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_14502_pk
https://twitter.com/EPInstitutional


Dana POPP
Press Officer

(+32) 2 28 46330 (BXL)
(+33) 3 881 74903 (STR)
(+32) 470 95 17 07
dana.popp@europarl.europa.eu

Comunicat de presă

RO Serviciul de presă, Direcția Generală de Comunicare
Parlamentul European - Purtător de cuvânt: Jaume Duch Guillot
Formaţi numărul centralei telefonice: (32-2) 28 33000

4 I 4


