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FOAIE DE PARCURS PENTRU
O UNIUNE MAI UNITĂ, MAI
PUTERNICĂ ȘI MAI DEMOCRATICĂ
Cina informală a șefilor de stat sau de guvern înaintea
summitului de la Tallinn

“Am început să reparăm acoperișul european. Dar astăzi și mâine, cu răbdare, etaj cu etaj,
clipă cu clipă, inspirație cu inspirație, trebuie să adăugăm în continuare noi etaje la casa
europeană. Trebuie să terminăm casa europeană acum, când este soare și cât mai este soare.
[...] Ne aflăm acum într-un context favorabil, dar care nu va rămâne așa pentru totdeauna. [...]
Haideți să profităm de dinamica actuală și să prindem vântul în pânze!”
Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, Discursul privind starea Uniunii, 13 septembrie 2017

Ultimele 12 luni au fost dificile pentru cetățenii europeni. Au fost necesare eforturi semnificative și o reafirmare a rolului
de lider politic din partea instituțiilor UE și a statelor noastre membre.
Cu obiectivul de a menține traiectoria construcției europene, discursul președintelui Juncker privind starea Uniunii din
14 septembrie 2016 a prezentat o agendă pozitivă pentru o Europă care le oferă cetățenilor săi protecție, îi ajută
să își afirme drepturile și îi apără. Acest mesaj a fost salutat de Parlamentul European și de liderii UE 27 cu ocazia
Summitului de la Bratislava.
Lucrările privind agenda pozitivă pentru UE27 au continuat cu publicarea de Către Comisie, în luna martie a acestui
an, a Cărții albe privind viitorul Europei, în care se prezintă cinci scenarii privind modul în care ar putea arăta Europa în
2025. Trei săptămâni mai târziu, liderii UE27 s-au reunit pentru a sărbători cea de a 60-a aniversare a Tratatelor de la
Roma și și-au reînnoit angajamentele, semnând Declarația de la Roma, ocazie cu care au declarat că „viitorul Europei
se află în mâinile noastre” și au convenit să facă „Uniunea Europeană mai puternică și mai rezilientă, prin și mai multă
unitate și solidaritate între noi”.
Dispunem în prezent de o fereastră de oportunitate pentru a ne angaja într-o reformă mai amplă a Uniunii noastre.
Pentru a trasa o direcție acestei reforme și a stimula discuțiile, președintele Juncker a propus în discursul privind starea
Uniunii din 13 septembrie 2017 o Foaie de parcurs pentru o Uniune mai unită, mai puternică și mai democratică.

septembrie
2017

13.09 Discursul președintelui Juncker privind starea Uniunii 2017
28.09 Cină informală a șefilor de stat sau de guvern privind Viitorul Europei,
Tallinn, Estonia

octombrie

19-20.10 Consiliu European/reuniune UE27

noiembrie

17.11 Summit cu tematică socială, Göteborg, Suedia

Dezbateri privind
viitorul Europei în
parlamente, orașe
și regiuni

decembrie

6.12 Pachetul de propuneri privind uniunea economică și monetară
• Transformarea Mecanismului european de stabilitate într-un Fond Monetar
European
• În cadrul bugetului UE, crearea unei linii bugetare dedicate zonei euro, care să
îndeplinească patru funcții: (1) asistență pentru reformele structurale, (2) funcție
de stabilizare, (3) sprijin pentru uniunea bancară și (4) instrument de convergență
pentru oferirea de asistență statelor membre care nu fac parte din zona euro, în
perioada de preaderare

Dezbateri privind
viitorul Europei în
parlamente, orașe
• Crearea unui ministru european cu dublu mandat, al economiei și finanțelor
și regiuni
• Integrarea în dreptul UE a fondului Tratatului privind stabilitatea,
coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii economice și monetare

14-15.12 Consiliu European/reuniune UE27
Summit al zonei euro

februarie
2018
mai

Strategia Comisiei pentru o aderare reușită la UE a Serbiei și a Muntenegrului, în
calitatea lor de țări candidate din prima linie din Balcanii de Vest
Rapoarte de convergență elaborate de Comisie și de Banca Centrală Europeană
privind progresele înregistrate de statele membre în direcția îndeplinirii condițiilor
pentru adoptarea monedei unice a Uniunii Europene
Eventuală reuniune informală a UE27 la Sofia, în Bulgaria, în paralel cu un summit
al Balcanilor de Vest
Propunerea Comisiei privind Viitorul cadru financiar multianual
de după 2020

iunie

28-29.06 Consiliu European/reuniune UE27
Comunicarea Comisiei privind viitorul politicilor UE privind energia și clima,
precum și asupra viitorului Tratatului Euratom tom

septembrie

Comunicarea Comisiei privind consolidarea utilizării votului cu majoritate calificată
în politica externă comună
Comunicarea Comisiei privind consolidarea utilizării votului cu majoritate calificată
și a procedurii legislative ordinare în chestiuni legate de piața internă, inclusiv
în chestiuni sociale și fiscale
Comunicarea Comisiei privind eventuala extindere a atribuțiilor Parchetului
European pentru a include și combaterea terorismului
Raportul grupului operativ prezidat de prim-vicepreședintele Timmermans cu privire
la modalitățile de consolidare a subsidiarității, a proporționalității și a mai
bunei reglementări în activitatea zilnică a Uniunii Europene
Comunicarea Comisiei privind creșterea eficienței la nivelul de conducere al Uniunii
Europene
Discursul președintelui Juncker privind starea Uniunii 2018
Eventuală reuniune informală a UE27, Viena, Austria

octombrie

18-19.10 Consiliu European/reuniune UE27
Inițiativa Comisiei de consolidare a asigurării respectării statului de drept în
Uniunea Europeană

decembrie
martie 2019
mai-iunie

13-14.12 Consiliu European/reuniune UE27
30.03 Eventual Consiliu European extraordinar pentru a lua decizia finală în
unanimitate cu privire la viitorul Europei, Sibiu, România
Alegerile pentru Parlamentul European

