
 
Revizuirea tratatelor este necesară pentru
implementarea propunerilor conferinței, potrivit
PE
 

Eurodeputații sprijină propunerile ambițioase, conduse de către cetățeni, ale plenului
Conferinței privind viitorul Europei pentru reformarea profundă a UE.
 
Miercuri, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la acțiunile întreprinse în urma concluziilor
Conferinței privind viitorul Europei.
 
Parlamentul recunoaște că „propunerile ambițioase și constructive” care au rezultat în urma
conferinței necesită modificări ale tratatelor, de exemplu în ceea ce privește o Uniune mai
simplă,  mai  transparentă,  mai  responsabilă  și  mai  democratică.  În  acest  scop,  plenul
Parlamentului solicită Comisiei pentru afaceri  constituționale să pregătească propuneri de
reformare a tratatelor UE, care ar avea loc prin intermediul unei convenții în conformitate cu
articolul 48 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În acest proces, UE ar trebui să se îndrepte
către un model de creștere durabilă, favorabilă incluziunii  și  rezilientă, acordând o atenție
deosebită IMM-urilor, declară eurodeputații, solicitând punerea deplină în aplicare a Pilonului
european al drepturilor sociale. De asemenea, aceștia solicită UE să joace un rol de lider în
combaterea schimbărilor climatice, protejarea biodiversității și promovarea sustenabilității la
nivel mondial. Eurodeputații subliniază, de asemenea, că o integrare politică mai profundă și o
democrație  veritabilă  pot  fi  realizate  prin  acordarea  dreptului  de  inițiativă  legislativă
Parlamentului  European  și  prin  abolirea  unanimității  în  cadrul  Consiliului.

Comunicat de presă
04-05-2022 - 13:56
20220429IPR28227

• Rezultatele ambițioase și constructive ale plenului conferinței, salutate de eurodeputați

• Parlamentul va pregăti propuneri specifice pentru a începe revizuirea documentelor
fondatoare ale UE

• O mai mare integrare în domenii precum energia, apărarea, instituțiile UE, creșterea
economică rezilientă și favorabilă incluziunii

• Este nevoie de dreptul de inițiativă legislativă al Parlamentului și de eliminarea deciziilor în
unanimitate în Consiliu

• Eurodeputații sunt pregătiți să își îndeplinească rolul pentru a se asigura că așteptările
cetățenilor vor fi satisfăcute
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https://www.europarl.europa.eu/committees/en/afco/home/highlights
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A12008M048


Un exercițiu fără precedent în democrația participativă
 
În cursul dezbaterii de marți, marea majoritate a eurodeputaților au subliniat că așteptările,
prioritățile și preocupările cetățenilor au fost auzite în mod ferm și clar în acest exercițiu fără
precedent de democrație participativă și că rezultatul trebuie respectat.
 
Mulți  au  subliniat  că  cetățenii  trebuie  să  fie  implicați  mai  mult,  alături  de  o  reprezentare
democratică mai puternică la nivelul UE. Alții au atras atenția asupra unor domenii specifice în
care propunerile  orientate către  cetățeni  necesită  schimbări  profunde,  inclusiv  alegeri  cu
adevărat europene, precum și noi competențe ale UE în domenii precum sănătatea, energia,
migrația și apărarea. Unii vorbitori au criticat conferința, susținând că procesul este defectuos și
că propunerile nu reflectă opinia publică.
 
Etapele următoare
 
Cu ocazia Zilei  Europei  (9 mai),  cei  trei  copreședinți  ai  Comitetului  executiv vor prezenta
președinților instituțiilor UE raportul final al conferinței în cadrul unui eveniment de încheiere la
Parlamentul European, la Strasbourg.
 
Context
 
Plenul conferinței a adoptat cele 49 de propuneri pe 30 aprilie 2022. Acestea includ peste 300
de măsuri  în  cadrul  a  nouă teme și  s-au bazat  pe  178 de recomandări  ale  grupurilor  de
dezbatere  ale  cetățenilor  europeni,  pe  contribuții  din  partea  grupurilor  de  dezbatere  și
evenimentelor naționale, pe idei din cadrul Evenimentului tineretului european și pe 43.734 de
contribuții privind 16.274 de idei înregistrate pe platforma digitală multilingvă.
 
Mai multe informaţii
EP Research: Conferința privind viitorul Europei (20.01.2022) (EN)
Tren legislativ (EN)
Procesul de desfășurare a Conferinței privind viitorul Europei (infografic, EN)
Calendarul Conferinței privind viitorul Europei (infografic, EN)
Materiale audio, video și fotografice gratuite
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/event_20220503-0900-PLENARY_vd?start=20220503150158&end=20220503171256
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20220429IPR28242/norme-actualizate-privind-alegerile-europene-si-o-circumscriptie-paneuropeana
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20220429IPR28242/norme-actualizate-privind-alegerile-europene-si-o-circumscriptie-paneuropeana
https://futureu.europa.eu/pages/executive-board?locale=ro
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20220503IPR28608/conferinta-privind-viitorul-europei-eveniment-de-incheiere-la-strasbourg
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20220503IPR28608/conferinta-privind-viitorul-europei-eveniment-de-incheiere-la-strasbourg
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20220429IPR28218/propuneri-ambitioase-ale-plenului-conferintei-catre-o-revizuire-a-tratatului
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBNkVjQVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--a65f701711e7ed2c282626a8451f1ebee078c57c/CoFE%20-%20Consolidated%20list%20of%20draft%20proposals_FINAL_.pdf
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBNkVjQVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--a65f701711e7ed2c282626a8451f1ebee078c57c/CoFE%20-%20Consolidated%20list%20of%20draft%20proposals_FINAL_.pdf
https://futureu.europa.eu/pages/european-citizens-panels?locale=ro
https://futureu.europa.eu/pages/european-citizens-panels?locale=ro
https://futureu.europa.eu/pages/ms-section?locale=ro
https://futureu.europa.eu/pages/ms-section?locale=ro
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20211011IPR14607/evenimentul-tineretului-european-2021-propuneri-pentru-viitorul-europei
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcm4rIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--1ea88b90a6936d6de6f7774d037d12937083f5a2/Kantar%20Report%20March%202022%20Final.en22.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA (2021) 690610
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-future-of-europe
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbHNvIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--fbe274ff16e79b4d729dfddfb77a5a6a664da7cf/CoFoE_Process_EN.jpg
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/14587/CoFoE_Timeline__3_.jpg
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/conference-on-future-of-europe_17609
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https://twitter.com/EPInstitutional

