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RĂSPUNSURI LA CHESTIONARUL ADRESAT DE PARLAMENTUL EUROPEAN 

VICEPREȘEDINTEI DESEMNATE 

Dubravka ŠUICA 

Democrație și demografie 

 

1. Competențe generale, angajamentul european și independența personală 

Ce aspecte ale calificărilor și experienței dumneavoastră personale sunt deosebit de 

relevante pentru a deveni comisar și pentru a promova interesul general european, 

îndeosebi în domeniul de care ar urma să fiți responsabilă? Ce anume vă motivează? 

Care va fi contribuția dumneavoastră la promovarea agendei strategice a Comisiei? 

Cum intenționați să puneți în practică abordarea integratoare de gen și să încorporați o 

perspectivă de gen în toate domeniile de politică aferente portofoliului dumneavoastră? 

Ce garanții de independență sunteți în măsură să oferiți Parlamentului European și cum 

ați proceda pentru a vă asigura că niciuna dintre activitățile dumneavoastră trecute, 

actuale sau viitoare nu pune sub semnul întrebării îndeplinirea atribuțiilor 

dumneavoastră din cadrul Comisiei? 

 

De aproape trei decenii desfășor activități susținute în politică, în procesul de elaborare a 

politicilor publice și în administrația publică locală și regională, deținând diverse funcții în 

administrația de stat și funcții politice.  

Timp de peste zece ani m-am implicat în procesul de integrare a Croației în UE, proces pe 

care l-am promovat și la care am participat activ. În cursul acestui proces am avut onoarea de 

a contribui la pregătirea Croației pentru aderarea la UE, în special în calitate de vicepreședinte 

al Comisiei pentru integrare europeană din parlamentul croat. 

În mandatul de patru ani pe care l-am avut în calitate de președinte al Comisiei pentru familie, 

tineret și sport a Parlamentului croat, am avut ocazia să particip la monitorizarea și punerea în 

aplicare a politicilor naționale în domenii legate de familie, de calitatea vieții tinerilor, de 

protecția copiilor și a tinerilor împotriva tuturor formelor de dependență, precum și de 

promovarea sportului și a reînnoirii demografice.  

De-a lungul întregii mele cariere, am fost întotdeauna ghidată de valorile democratice, care 

ulterior au devenit o parte a interesului meu politic și a responsabilităților mele profesionale.  

Am participat la niveluri de guvernare local, regional, național și european și am activat timp 

de 10 de ani în funcția de vicepreședintă a Congresului Autorităților Locale și Regionale al 

Consiliului Europei, ai cărui piloni principali sunt democrația, statul de drept și drepturile 

omului. Prin urmare, mă simt în măsură să îmi îndeplinesc rolul care mi-a fost atribuit în 

cadrul scrisorii de misiune pentru portofoliul privind democrația și demografia. 

Sunt ferm convinsă că o cooperare strânsă în cadrul colegiului comisarilor este esențială 

pentru asigurarea coerenței, a calității și a eficacității diferitelor politici. Mă angajez să respect 

cu strictețe principiul colegialității, dacă numirea mea va fi confirmată. 
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Intenționez să o susțin pe președintă și pe colegii mei în eforturile lor de a promova 

prioritățile Uniunii Europene 

În cazul în care voi fi confirmată în calitate de vicepreședintă, voi respecta pe deplin litera și 

spiritul tratatului, în special obligația de a acționa în interesul european și fără a primi nicio 

instrucțiune. Voi onora, de asemenea, Codul de conduită al membrilor Comisiei Europene și 

dispozițiile acestuia privind conflictele de interese. Declarația mea de interese este completă și 

accesibilă publicului; o voi actualiza rapid în cazul în care vor fi necesare orice eventuale 

modificări. 

În conformitate cu orientările politice ale președintei alese Ursula von der Leyen, intenționez 

să pun în aplicare principiul egalității de gen în cabinetul meu, precum și în toate domeniile 

care țin de responsabilitatea mea.  

În calitate de deputată în Parlamentul European din 2013 și în rolul de vicepreședintă a 

Organizației de femei a PPE, am susținut întotdeauna egalitatea de gen în toate politicile 

europene și în procesele decizionale europene. De asemenea, am activat în Comisia pentru 

drepturile femeii și egalitatea de gen (FEMM), unde am lucrat activ pentru îmbunătățirea 

legislației privind egalitatea dintre femei și bărbați. În noul meu rol, voi pune accentul pe 

participarea deplină a femeilor la procesele democratice. În abordarea provocărilor 

demografice cu care se confruntă Europa, mă voi concentra pe aspecte care afectează în 

special femeile, punând accentul pe dezvoltarea întregului potențial al competențelor tinerelor 

fete. 

Ca deputată cu vechime în Parlamentul European, în care am fost aleasă în trei legislaturi 

consecutive, mi-am îndeplinit toate obligațiile față de această instituție, inclusiv prin 

depunerea și actualizarea tuturor declarațiilor de interese financiare, conform cerințelor. Am 

respectat întotdeauna pe deplin atât litera și spiritul tratatelor UE, cât și obligația de a acționa 

în interesul european. 

 

2. Administrarea portofoliului și cooperarea cu Parlamentul European 

Cum ați caracteriza rolul dumneavoastră ca membru al colegiului comisarilor? În ce 

sens v-ați considera răspunzătoare în fața Parlamentului pentru propriile acțiuni și 

pentru acțiunile serviciilor din subordinea dumneavoastră? Ce angajamente specifice 

sunteți pregătită să vă asumați pentru a asigura o transparență sporită, o cooperare mai 

intensă și pentru a lua efectiv în considerare pozițiile Parlamentului și pentru a da curs 

solicitărilor sale de inițiative legislative? În ceea ce privește inițiativele prevăzute sau 

procedurile în curs, sunteți dispusă să oferiți Parlamentului aceleași informații și 

documente pe care le oferiți Consiliului? 

Rolul și cooperarea cu Parlamentul European și cu comisiile acestuia 

 

Dacă voi fi confirmată ca vicepreședintă pentru democrație și demografie, mă angajez să îmi 

asum întreaga responsabilitate politică pentru activitățile din domeniul meu de competență, 

astfel cum este precizat în scrisoarea de misiune care mi-a fost trimisă la 10 iulie. Îmi voi 

exercita atribuțiile în calitate de membru al colegiului, fără a aduce atingere principiului 

colegialității și, prin urmare, voi colabora pe deplin cu alți membri ai colegiului. Astfel cum 

este prevăzut în scrisoarea de misiune formulată de președinta aleasă, noi, în calitate de 
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membri ai colegiului, vom decide în mod colectiv și ne vom asuma răspunderea pentru ceea 

ce vom conveni. 

 

Cooperarea cu Parlamentul European este extrem de importantă pentru mine. În calitate de 

deputată europeană cu vechime, obținând trei mandate consecutive, am pledat întotdeauna 

pentru o cooperare strânsă între toate instituțiile europene, acest punct de vedere fiind în 

concordanță cu orientările politice ale președintei alese. Consolidarea parteneriatului dintre 

Comisia Europeană și Parlamentul European este obiectivul nostru și voi participa pe deplin 

la acest proces în calitate de vicepreședintă a Comisiei.  

 

Mă angajez pe deplin să colaborez cu Parlamentul European în procesul de elaborare a 

politicilor și în cadrul dialogului politic, cooperând în fiecare etapă a elaborării și dezbaterii 

rezoluțiilor, în special prin disponibilitatea de a participa la toate discuțiile în plen, la 

reuniunile comisiilor și la discuțiile din cadrul trilogurilor care au relevanță pentru subiectul 

respectiv. Dialogul permanent dintre Comisia Europeană și Parlamentul European reprezintă 

o prioritate pentru viitorul colegiu, astfel cum este prevăzut în orientările politice ale 

președintei alese. Prin urmare, voi informa și voi include comisiile parlamentare în toate 

chestiunile strategice din sfera mea de responsabilitate, ținând seama, în același timp, de 

importanța tratamentului egal pentru Parlament și Consiliu. În cazul în care voi fi aleasă 

vicepreședintă a Comisiei Europene, mă angajez să privilegiez o relație bazată pe deschidere, 

transparență, încredere reciprocă, pe schimbul de informații și pe raportări periodice către 

Parlamentul European. 

 

Mă angajez ferm să stabilesc un schimb regulat de informații cu președinții comisiilor 

parlamentare relevante și să mă asigur că voi fi disponibilă pentru reuniunile bilaterale. Sunt 

conștientă de importanța întrebărilor adresate Comisiei de către deputați și mă voi asigura că 

răspunsurile la întrebările legate de aspecte care țin de responsabilitatea mea vor fi rapide și 

precise.  

 

Transparență 

În calitate de deputată în Parlamentul European, am solicitat întotdeauna din partea Comisiei 

Europene o transparență deplină față de Parlament, acesta din urmă reprezentând vocea 

cetățenilor europeni. Pentru a îmbunătăți transparența procesului de elaborare a politicilor și 

pentru a recâștiga încrederea cetățenilor în Uniune, mă voi asigura că cetățenii vor fi informați 

în mod corespunzător cu privire la rolul Comisiei și la beneficiile aduse de politicile noastre. 

Consider că o bună cooperare interinstituțională îmbunătățește eficiența, motiv pentru care 

transparența este modalitatea noastră de a pune în practică politici mai bune. 

 

În cazul în care voi fi confirmată în funcția de vicepreședintă, voi respecta pe deplin 

dispozițiile Acordului-cadru din 2010 privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisie 

și Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 2016. 

 

Luarea în considerare a pozițiilor Parlamentului și a solicitărilor sale de inițiative 

legislative 

În cazul în care voi fi confirmată în funcția de vicepreședintă a Comisiei Europene, mă voi 

angaja să pun în aplicare pe deplin dispozițiile tratatului, ale acordului-cadru și ale Acordului 

interinstituțional privind o mai bună legiferare în domeniile care intră în sfera mea de 

competență. Președinta aleasă von der Leyen sprijină dreptul de inițiativă al Parlamentului 

European, care, în opinia mea, va conferi un rol mai important vocii cetățenilor. De asemenea, 

mă voi asigura că Comisia va da curs rezoluțiilor parlamentare care privesc o propunere 
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legislativă, adoptate cu majoritatea voturilor membrilor, respectând în același timp pe deplin 

principiile proporționalității, al subsidiarității și al unei mai bune legiferări. 

 

Pentru a identifica cele mai bune modalități de elaborare a unor politici noi și mai bune, mă 

angajez să colaborez cu Parlamentul European în fiecare etapă a procesului. În conformitate 

cu acordul-cadru, Comisia va lua în considerare rezoluțiile în termen de trei luni de la 

adoptarea acestora. 

 

Furnizarea de informații și documente 

Luând în considerare importanța menționată mai sus a unui flux bidirecțional de informații, a 

deschiderii, a transparenței, a încrederii reciproce și a schimbului de informații, confirm pe 

deplin importanța furnizării de informații și de documente. Pentru a aprofunda parteneriatul 

dintre Parlamentul European și Comisie, mă angajez să pun în aplicare integral dispozițiile 

relevante ale acordului-cadru și ale Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare, 

asigurând astfel egalitatea de tratament în relațiile mele cu Parlamentul European și cu 

Consiliul.  

 

 

Întrebări adresate de Comisia pentru afaceri constituționale: 

Conferința privind viitorul Europei 

3. Care este opinia dumneavoastră în ceea ce privește principalele obiective, 

domeniul de aplicare, conceptul, structura și participarea la conferința planificată 

privind viitorul Europei? Luând în considerare numeroasele vizite în statele membre și 

dialogurile cu cetățenii organizate de comisari în contextul dezbaterii privind viitorul 

Europei în ultimii doi ani, care ar fi, în opinia dumneavoastră, valoarea adăugată a 

acestei conferințe? Cum vedeți rolul Parlamentului European și modalitățile de 

cooperare dintre instituțiile Uniunii în cadrul conferinței?  

Peste jumătate dintre alegătorii eligibili și-au exprimat votul la alegerile europene din mai 

2019. Această prezență la vot subliniază interesul sporit al cetățenilor față de democrația 

europeană. Trebuie să valorificăm acest interes sporit și să invităm femeile și bărbații de toate 

vârstele din întreaga Uniune să își exprime punctul de vedere, împreună cu instituțiile 

europene, cu privire la viitorul Uniunii Europene. Trebuie să fim receptivi la speranțele, 

preocupările și așteptările legate de realitățile lor, și anume la chestiunile legate de climă, de 

economie, de evoluțiile digitale, de transformarea globală, de schimbările demografice etc. 

Trebuie să consolidăm legătura dintre așteptările cetățenilor, pe de o parte, și politicile și 

inițiativele lansate la nivelul UE, pe de altă parte.  

 

Pentru a îmbunătăți participarea la democrațiile noastre dincolo de momentul participării la 

alegeri, președinta aleasă a Comisiei a propus organizarea unei conferințe privind viitorul 

Europei, care ar trebui să înceapă în 2020 și să dureze doi ani. Ideea este simplă: europenii 

trebuie să aibă un cuvânt de spus cu privire la modul în care Uniunea lor este guvernată și își 

îndeplinește angajamentele.  

 

În acești doi ani, Comisia va continua să își utilizeze experiența valoroasă legată de implicarea 

activă a cetățenilor în chestiunile privind Uniunea Europeană. Împreună cu toți colegii mei, 

voi vizita fiecare stat membru în prima jumătate a mandatului Comisiei, inclusiv pentru a 

participa la dialoguri cu cetățenii. Ne vom baza, de asemenea, pe cele aproape 1 800 de 

dialoguri cu cetățenii, care au avut loc în actualul mandat al Comisiei și la care au participat 
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200 000 de europeni în 635 de locuri pentru a discuta despre Uniunea Europeană. O parte a 

activității mele va consta în lărgirea bazei de participare la conferință și la dezbaterile privind 

viitorul Europei, pentru a le face cât mai accesibile cu putință. Aceasta va permite unui 

eșantion cât mai larg posibil al societății să își prezinte ideile și să contureze rezultatele. În 

special, voi analiza modalitățile de creștere a gradului de participare online, mai ales în rândul 

tinerilor.  

 

Trebuie să avansăm împreună în această direcție. Sunt ferm convins că această conferință 

reprezintă o oportunitate de a multiplica și a uni eforturile depuse de instituțiile și organismele 

Uniunii pentru a colabora cu cetățenii.  

 

Primul pas pentru garantarea unei conferințe de succes este convenirea unei sfere de aplicare 

și a unui set de obiective clare. Aceste demersuri trebuie să înceapă imediat. În cazul în care 

voi fi confirmată ca vicepreședintă pentru demografie și democrație, voi prezenta ideile 

Comisiei drept bază de discuție cu Parlamentul European și cu Consiliul cu privire la 

conceptul, structura, calendarul și sfera de aplicare ale conferinței. Sunt convinsă că prin 

participarea activă și determinantă a Parlamentului European și a membrilor săi la conferință 

putem asigura legătura vitală dintre cetățeni și reprezentanții acestora. Evenimentele 

organizate împreună cu Consiliul și cu statele membre ar apropia și mai mult Europa de 

cetățenii săi. Aștept cu interes să purtăm discuții fructuoase cu Parlamentul și cu Consiliul în 

cadrul unei colaborări care să ducă la formularea unui concept, astfel încât să putem lansa 

conferința cu adevărat.  

 

O parte a sferei de aplicare a conferinței va viza activitățile pentru îmbunătățirea sistemului 

candidatului principal și discuțiile privind listele transnaționale. Aceasta este o activitate 

specifică, separată de restul activităților și al intervalelor de timp, pentru care Conferința ar 

trebui să își prezinte propunerile până cel târziu în vara anului 2020. Aceasta va fi condusă de 

Parlament și de Consiliu, în strânsă cooperare cu vicepreședinta desemnată pentru valori și 

transparență, care va garanta rolul de intermediar onest al Comisiei în aceste discuții. Comisia 

se va asigura că va da curs recomandărilor Conferinței privind aceste chestiuni, acționând în 

situațiile în care acest lucru ține de competența sa și sprijinind Parlamentul European să 

modifice legea electorală și să își asigure, la nivelul Consiliului, acordul asupra modificărilor.  

 

 

4. Ca rezultat al conferinței, considerați că Comisia ar trebui să fie pregătită să 

prezinte propuneri concrete care să vizeze modificarea funcționării Uniunii, în special 

prin revizuirea tratatelor în conformitate cu articolul 48 din TUE? Ce domenii 

considerați că reprezintă o prioritate care urmează să fie discutată în cadrul conferinței 

în perspectiva unei posibile prezentări a unor astfel de propuneri? 

În opinia mea, Conferința privind viitorul Europei ar trebui să promoveze discuțiile dintre 

instituțiile și politicienii Uniunii, pe de o parte, și cetățenii și societatea civilă din Europa, pe 

de altă parte, pentru a privilegia, în primul rând, dialogul. Cu toate acestea, conferința ar 

trebui să conducă și la un rezultat concret, sub forma unui angajament clar al instituțiilor față 

de cetățenii Europei. Acesta ar fi un semn că democrația europeană este un proces permanent, 

care ar trebui să fie activ nu numai în perioadele electorale, ci și în intervalul dintre ele.  

 

În ceea ce privește subiectele și temele care ar trebui discutate, consider că avem nevoie de o 

atitudine deschisă și că ar trebui să ascultăm punctele de vedere exprimate de europeni și de 

instituțiile care îi deservesc. Reluând răspunsul meu la întrebarea 3, cred că este esențial să 
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obținem o gamă largă de puncte de vedere, din întreaga Europă și de la diferite niveluri ale 

societății noastre. Acesta este motivul pentru care mă voi concentra în mod special pe 

includerea unui număr cât mai mare de persoane în cadrul conferinței. Din perspectiva mea, 

va fi, de asemenea, important ca cele două părți ale portofoliului meu să fie reunite. Problema 

schimbărilor demografice afectează multe comunități din întreaga Uniune. Consider că acesta 

este un subiect care ar trebui să figureze în dezbaterile noastre în cadrul Conferinței privind 

viitorul Europei.  

 

În ceea ce privește punerea în practică, forma ar trebui să urmeze funcției: ar trebui mai întâi 

să cădem de acord asupra obiectivelor și ambițiilor noastre și apoi să decidem cele mai bune 

modalități pentru a le atinge. Fără a aduce atingere rezultatului conferinței și fără a aduce 

atingere prerogativelor instituționale, președinta aleasă, von der Leyen, a afirmat că va fi 

pregătită să dea curs deciziilor luate în cadrul conferinței, inclusiv prin intermediul unei 

acțiuni legislative, după caz. Această acțiune legislativă poate, într-adevăr, să contribuie la 

realizarea programului nostru comun de lucru în a doua jumătate a mandatului nostru. În 

orientările sale politice, președinta aleasă a indicat, de asemenea, că este deschisă inițiativelor 

de modificare a tratatului, dar că, în primul rând, trebuie să profităm pe deplin de potențialul 

prevăzut de tratate.  

 

 

 

Drepturile cetățenilor și consultarea acestora 

5. Ce inițiative intenționați să adoptați pentru ca cetățenii UE să își exercite în mod 

deplin și armonizat drepturile care decurg din cetățenia UE, în special având în vedere 

retragerea preconizată a Regatului Unit din Uniune? Considerați că este necesară 

extinderea drepturilor cetățenești prevăzute la articolul 20 alineatul (2) din TFUE prin 

procedura prevăzută la articolul 25 din TFUE? În caz afirmativ, ce inițiative ați avea în 

vedere? 

Plasarea cetățenilor pe primul loc este esențială pentru portofoliul meu, deoarece este vitală 

pentru îmbunătățirea democrației și pentru abordarea oportunităților și a provocărilor legate 

de schimbările demografice. Un element important în acest sens îl reprezintă pentru cetățenii 

UE posibilitatea acordată de a-și exercita pe deplin drepturile derivate din cetățenia UE. De 

această activitate se va ocupa în mod mai specific colega mea, vicepreședinta desemnată 

pentru valori și transparență.  

 

În această privință, după cum a afirmat Curtea de Justiție, statutul de cetățean al UE are 

vocația de a fi statutul fundamental al resortisanților statelor membre. Așa cum a subliniat și 

Parlamentul, consider că este esențial ca cetățenii să fie mai bine informați cu privire la 

drepturile lor legate de cetățenia UE și să fie sprijiniți în vederea exercitării acestor drepturi, 

inclusiv prin sporirea securității juridice.  

 

În acest sens, următorul raport privind cetățenia, care urmează să fie publicat în 2020, va oferi 

o bună ocazie de a lua în considerare necesitatea unor orientări actualizate privind dreptul la 

liberă circulație, ținând seama de jurisprudența Curții de Justiție. În plus, atât punerea în 

aplicare a acquis-ului și asigurarea unei aplicări corespunzătoare a acestuia, inclusiv prin 

dialog cu statele membre, cât și acordarea unui sprijin sporit cetățenilor în vederea exercitării 

drepturilor lor, vor fi de o importanță crucială. Raportul privind cetățenia va oferi, de 

asemenea, o bună ocazie de a aborda problema posibilei extinderi a drepturilor legate de 

cetățenia UE prin intermediul procedurii prevăzute la articolul 25 din TFUE. 
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Cu privire la întrebarea specifică referitoare la modul în care drepturile cetățenilor UE și ai 

Regatului Unit ar putea fi menținute după retragerea Regatului Unit, consider că acordul de 

retragere este cea mai bună soluție pentru păstrarea acestor drepturi. În cazul în care nu se va 

ajunge la un acord, actuala Comisie a solicitat statelor membre să adopte o abordare 

generoasă în ceea ce privește drepturile cetățenilor britanici care sunt deja rezidenți pe 

teritoriul lor. Statele membre ale UE-27 au instituit măsuri de contingență la nivel național 

pentru a se asigura că resortisanții Regatului Unit și membrii de familie ai acestora care nu 

sunt cetățeni ai UE își vor păstra dreptul de ședere legală în perioada imediat următoare unei 

retrageri fără un acord. Comisia a colaborat cu statele membre ale UE-27 pentru a asigura 

coerența abordării generale, recunoscând în același timp că este necesară o anumită 

flexibilitate la nivel național. De asemenea, Comisia a pus la dispoziție, pe paginile sale de 

internet privind pregătirea pentru Brexit, o prezentare generală a tuturor măsurilor naționale 

de contingență cu privire la drepturile de ședere.  

 

 

6. Cum vedeți participarea cetățenilor și a societății civile la Conferința privind 

viitorul Europei? Cum veți integra contribuțiile acestora în rezultatul conferinței? Cum 

considerați că rezultatele dialogurilor cu cetățenii care au avut loc în statele membre ar 

putea fi integrate în lucrările conferinței? În acest context, care este opinia 

dumneavoastră cu privire la propunerile președinților CoR și al CESE de a înființa un 

grup de lucru interinstituțional pentru a examina propunerile privind un mecanism 

permanent pentru dialoguri cu cetățenii și consultarea cetățenilor, care să poată fi 

încadrate în ciclurile anuale de programare? Ce sugestii concrete ați avea cu privire la 

obiectivele sale specifice și la modalitățile de funcționare a acestuia? Cum considerați că 

ar putea fi luată în considerare o astfel de propunere în cadrul Conferinței privind 

viitorul Europei? 

Ca principiu fundamental, discuția privind viitorul Europei trebuie să se bazeze pe realitatea 

cetățenilor obișnuiți. Din acest motiv, în opinia mea, Conferința ar trebui să promoveze 

conversațiile dintre cetățenii Europei și societatea civilă, pe e o parte, și instituțiile și 

politicienii Uniunii, pe de altă parte, pe teme largi legate de agenda noastră politică. În primul 

rând vom asculta și vom colecta punctele de vedere ale acestora, care vor contribui la 

conturarea viitoarelor noastre politici. 

 

Instituțiile UE și statele membre au dobândit experiență în ultimii ani în ceea ce privește 

implicarea activă a cetățenilor în Uniunea Europeană. Numai Comisia a participat la aproape 

1 800 de dialoguri cu cetățenii, care au reunit peste 200 000 de participanți în 635 de locuri 

din întreaga Uniune Europeană. În plus, Comisia desfășoară consultări ample înainte de a 

emite propuneri legislative, în contextul ciclului de elaborare a politicilor, ceea ce a 

determinat OCDE, în raportul său din 2018 referitor la perspectivele privind politica de 

reglementare, să clasifice Comisia pe primul loc în privința implicării părților interesate.  

 

Conferința ar trebui să treacă la etapa următoare în ceea ce privește importanța acordată 

opiniei cetățenilor asupra viitorului Europei. Sunt pe deplin conștientă de faptul că 

credibilitatea exercițiului va depinde de transparență și de o monitorizare adecvată și voi 

analiza modul în care voi putea asigura aceste condiții. În acest sens, sunt la curent cu 

sistemul propus de Comitetul Regiunilor și de Comitetul Economic și Social European pentru 

un mecanism permanent de dialog cu cetățenii și de consultare a acestora și sunt pregătită și 
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dispusă să evaluez cele mai eficiente metode de asigurare a unui astfel de angajament 

permanent. Conferința privind viitorul Europei este un pas important în această direcție. 

 

 

Subsidiaritate și parlamentele naționale 

7. În calitate de comisar responsabil de asigurarea conformității propunerilor 

legislative cu principiile subsidiarității și proporționalității, cum considerați că ar trebui 

să se dea curs propunerilor susținute de Parlamentul European în vederea consolidării 

dialogului politic cu parlamentele naționale și a contribuțiilor primite de la acestea, cum 

ar fi:  

 - modalități practice care să permită o extindere tehnică a perioadei de 8 

săptămâni pentru ca parlamentele naționale să ridice probleme legate de subsidiaritate;  

 - sugestii de facilitare a unui rol mai proactiv și pozitiv al parlamentelor 

naționale ca sursă de propuneri (cunoscut și sub denumirea de mecanism de tip 

„cartonaș verde”)?  

 Ați fi de acord cu instituirea unei săptămâni europene anuale în care deputații 

parlamentelor naționale să discute simultan afacerile europene cu comisarii și cu 

deputații în Parlamentul European? 

Îmbunătățirea participării la democrația europeană este un punct cheie al portofoliului meu. În 

opinia mea, acest lucru implică, de asemenea, facilitarea participării în procesul decizional 

european a parlamentelor naționale, care sunt o sursă de legitimitate democratică. La fel ca 

Parlamentul European, consider că dialogul cu parlamentele naționale trebuie consolidat și 

valorificat și că aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității în legislația UE 

trebuie îmbunătățită. De această activitate se va ocupa în mod mai specific colegul meu, 

vicepreședintele desemnat pentru relații interinstituționale și prospectivă.  

 

Consider că Grupul operativ privind subsidiaritatea, proporționalitatea și scenariul „Mai puțin, 

dar mai eficient” a desfășurat o importantă activitate pregătitoare în acest sens. Ca reacție la 

recomandările sale, Comisia, în comunicarea sa din octombrie 2018 intitulată „Principiile 

subsidiarității și proporționalității: consolidarea rolului lor în elaborarea politicilor UE” și-a 

luat mai multe angajamente pe care le pune în aplicare în prezent și pe care le susțin pe deplin. 

În special, pentru prima oară, Comisia va scădea, începând cu luna decembrie a anului curent, 

perioada Crăciunului și a Anului Nou din calculul termenului de opt săptămâni acordat 

parlamentelor naționale pentru examinarea propunerilor Comisiei. Această modificare a 

calendarului are scopul de a oferi parlamentelor naționale un timp suficient pentru efectuarea 

evaluării. În plus, Comisia va spori în mod considerabil vizibilitatea contribuției 

parlamentelor naționale în legislația UE, oferind răspunsuri agregate în cazul în care un număr 

semnificativ de parlamente vor exprima preocupări legate de subsidiaritate, fără a atinge, în 

același timp, pragul stabilit de tratate pentru acordarea unui cartonaș galben. Aceste 

„răspunsuri agregate” au scopul de a oferi parlamentelor naționale și colegiuitorilor europeni, 

într-un document public, o imagine completă a tuturor aspectelor legate de subsidiaritate și a 

poziției Comisiei cu privire la acestea. De asemenea, angajamentul Comisiei de a facilita 

contribuția parlamentelor naționale și de a îmbunătăți examinarea subsidiarității cu ocazia 

evaluării legislației existente și a elaborării de noi propuneri legislative este deja pus în 

aplicare ca parte a monitorizării bilanțului punerii în aplicare a principiilor de „îmbunătățire a 

legislației”. Cu toate acestea, aș dori să subliniez faptul că îmbunătățirea aplicării principiilor 
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subsidiarității și proporționalității nu ține doar de Comisie. Aceste chestiuni privesc, de 

asemenea, Parlamentul European și Consiliul.  

 

În ceea ce privește așa-numitul mecanism al „cartonașului verde”, cred că cel puțin pe termen 

scurt nu ar trebui să urmărim crearea unui nou mecanism complex și formal care să necesite 

modificarea tratatului. În schimb, ar trebui să încurajăm parlamentele naționale să utilizeze 

opțiunile aflate deja la dispoziția lor. Ca parte a dialogului politic bine ancorat, parlamentele 

își pot exprima opiniile cu privire la programul de lucru anual al Comisiei și pot, în orice 

moment, să solicite Comisiei propuneri legislative sau alte inițiative. De exemplu, inițiativele 

parlamentelor naționale din 2015 privind risipa de alimente și din 2016 privind 

responsabilitatea socială a întreprinderilor s-au reflectat în mod clar în legislația adoptată. Nu 

în ultimul rând, sunt în favoarea consolidării schimburilor directe cu parlamentele naționale și 

susțin cu fermitate inițiativa președintei alese de a invita membrii Comisiei să realizeze în 

mod regulat vizite în parlamentele naționale și dezbateri cu parlamentarii naționali cu privire 

la actualitatea europeană. 

 

Sprijin, de asemenea, posibilitatea instituirii anuale a unei săptămâni europene în care 

membrii parlamentelor naționale și deputații europeni, pe de o parte, și membrii Comisiei, pe 

de altă parte, să dezbată împreună principalele probleme europene. Un exemplu bun care 

poate fi urmat în această privință este Săptămâna parlamentară europeană, eveniment anual 

care se desfășoară în contextul analizei politicilor economice și bugetare și oferă o perspectivă 

parlamentară procesului semestrului european. Putem avea în vedere extinderea acestei 

practici la alte domenii de politică. Astfel de evenimente contribuie la asigurarea 

responsabilității democratice, fără a aduce atingere competențelor parlamentelor naționale și 

Parlamentului European, și contribuie la dezvoltarea unei sfere publice europene. 

 

Activitatea legată de toate aceste elemente va fi condusă de colegul meu, vicepreședintele 

desemnat pentru relații interinstituționale și prospectivă. Mă angajez pe deplin să colaborez 

îndeaproape cu acesta în ceea ce privește aspectele menționate, în special în contextul 

conferinței privind viitorul Europei, în care dialogul politic cu parlamentele naționale și 

contribuțiile primite de la acestea vor fi o componentă esențială.  

 


