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„9 mai - Ziua Europei” – scurt istoric și perspective 

 

1. Introducere. Semnificația „Declarației Schuman” 

Anual, la 9 mai, se sărbătorește „Ziua Europei”, dată ce marchează atât 9 mai 1945, încheierea 

celui de Al Doilea Război Mondial, dar și 9 mai 1950, ziua în care Robert Schuman, la acel 

moment ministrul francez al afacerilor externe, a pronunțat celebra sa declarație prin care 

propunea stabilirea unei noi forme de cooperare politică în Europa, prin înființarea unei Înalte 

Autorități comune care să controleze producția franco-germană de cărbune și oțel. Planul 

Schuman, aflat la originea Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și 

Oțelului (1951), prima dintre Comunitățile Europene care constituie, în prezent, Uniunea 

Europeană („UE”), era menit să înlăture pentru totdeauna posibilitatea izbucnirii unui nou 

război între statele Europei. 

O altă idee fondatoare cuprinsă în declarația Schuman este aceea că „Europa nu va fi 

construită dintr-odată sau ca urmare a unui plan unic, ci prin realizări concrete care să creeze 

în primul rând o solidaritate de facto.” 

Există deja o tradiție ca instituțiile Uniunii Europene să își deschidă pentru public porțile 

sediilor, la Bruxelles și la Strasbourg, la începutul lunii și să organizeze evenimente pentru a 

celebra Ziua Europei. 

 

2. „9 mai – ziua Europei” de-a lungul timpului 

La reuniunea Consiliului European de la Fontainebleau, din 25-26 iunie 1984, șefii de stat sau 

de guvern și-au manifestat dorința de consolidare a identității și imaginii Europei în rândul 

cetățenilor proprii, dar și în lume, motiv pentru care au hotărât instituirea unui „comitet ad-

hoc pentru Europa cetățenilor”. Acesta din urmă avea sarcina de a propune măsuri menite „a 

consolida identitatea Comunității și a promova o Europă fără frontiere”. Ca atare, comitetul 

a întocmit o serie de rapoarte care au stat la baza lucrărilor următoarelor reuniuni ale 

Consiliului European, între care și cea din 28-29 iunie 1985, ocazie cu care s-a propus 

adoptarea unor simboluri comune europene: drapelul albastru cu stele galbene, imnul 

european, mărci poștale cu embleme europene, dar 

și serbarea zilei Europei la 9 mai a fiecărui an.  În 

acest sens, se arăta că ziua de 9 mai are o semnificație 

aparte pentru Comunitatea Europeană, iar rostul 

instituirii Zilei Europei la acea dată era acela de a 

sensibiliza și de a informa, atât prin unitățile de învățământ, cât și prin mass-media. 

Tot la 9 mai, în 2021, la sediul Parlamentului European de la Strasbourg, a fost lansată oficial 

Conferința privind viitorul Europei, prin semnarea de către președinții Parlamentului 

European, Consiliului UE și Comisiei Europene a unei Declarații comune despre Conferința 

privind viitorul Europei, ce a expus obiectivul construirii unei Uniuni cetățenești prin aportul 

Începând cu 1986, Ziua Europei 

este serbată anual la 9 mai. 

https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/1945-59/schuman-declaration-may-1950_ro
https://www.consilium.europa.eu/media/20673/1984_june_-_fontainebleau__eng_.pdf
https://www.cvce.eu/en/collections/unit-content/-/unit/02bb76df-d066-4c08-a58a-d4686a3e68ff/be52c2a6-47ec-4917-bf96-58eaa9ae8682/Resources#b6f17ee2-da21-4013-9573-c2b159f86ff5_en&overlay
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/ro_-_declaratie_comuna_referitoare_la_conferinta_privind_viitorul_europei.pdf
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conferinței. Dialogul cu cetățenii pentru promovarea democrației era menit să construiască o 

Europă mai rezilientă. 

 

 

3. Conferința privind viitorul Europei. Ce urmează? 

La 9 mai 2022, la Strasbourg, la sediul Parlamentului European, este programată încheierea 

lucrărilor Conferinței privind viitorul Europei, context în care este prezentat președinților 

celor trei instituții ale UE (Parlamentul European, Consiliul UE, Comisia Europeană) raportul 

final al lucrărilor conferinței, conținând 49 de propuneri, grupate în nouă teme: „Schimbările 

climatice și mediul”, „Sănătatea”, „O economie mai puternică, justiție socială și locuri de 

muncă”, „UE în lume”, „Valori și drepturi, statul de drept, securitatea”, „Transformarea 

digitală”, „Democrația europeană”, „Migrația”, „Educația, cultura, tineretul și sportul”. 

Propunerile includ peste 300 de măsuri privind modul în care ele ar putea fi puse în aplicare. 

Cele trei instituții ale UE urmează a examina modalități de continuare a lucrărilor în legătură 

cu amintitul raport. 

Prima dintre instituțiile UE care a procedat astfel a fost Parlamentul European, care la 4 mai 

2022 a adoptat o rezoluție referitoare la acțiunile de întreprins în urma concluziilor 

Conferinței privind viitorul Europei. Principalele direcții menționate în rezoluție sunt: 

- sublinierea importanței participării cetățenești la democrația europeană; 

- identificarea unor soluții europene comune la crizele din ultimul timp; 

9 mai și România. Evenimente recente 

Între 10 și 11 mai 2017, președintele Comisiei Europene în exercițiu la acea vreme, 

Jean-Claude Juncker, a realizat o vizită oficială în România, pentru a sărbători Ziua 

Europei, ocazie cu care s-a adresat plenului reunit al Camerei Deputaților și al 

Senatului și s-a întâlnit cu președintele României, Klaus Iohannis. Jean-Claude Juncker 

a participat la un eveniment din cadrul Dialogurilor cu cetățenii, pe tema viitorului 

Europei. Dialogurile cu cetățenii au fost lansate în urma publicării, de către Comisia 

Europeană, a Cărții albe privind viitorul Europei, la 1 martie 2017, document menit să 

lanseze o dezbatere amplă asupra evoluției Uniunii Europene până în anul 2025. 

La 9 mai 2019, a avut loc, la Sibiu, reuniunea informală a Consiliului European, cu 

participarea șefilor de stat sau de guvern ai statelor membre, în contextul deținerii de 

România a președinției rotative a Consiliului UE. Discuțiile din cadrul reuniunii au vizat 

agenda strategică a UE pentru perioada 2019-2024 și pregătirea alegerilor pentru 

Parlamentul European. La finalul reuniunii, șefii de stat sau de guvern au adoptat 

Declarația de la Sibiu ca semn al unității și încrederii acestora în viitorul Uniunii.  

  

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8pl7jfzc6ae3jy2doji28fni27a3?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22CoFE_Report_with_annexes_EN.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27CoFE_Report_with_annexes_EN.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220509%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220509T094621Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=33f3edb4ef9828e352610731a0ad774082901df562d073ee852ec8b428dae265
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8pl7jfzc6ae3jy2doji28fni27a3?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22CoFE_Report_with_annexes_EN.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27CoFE_Report_with_annexes_EN.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220509%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220509T094621Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=33f3edb4ef9828e352610731a0ad774082901df562d073ee852ec8b428dae265
https://mcusercontent.com/2d713c4f89e4364f74b1e1430/files/1e06d642-cd91-d22f-8d50-ece36f02b201/CoFE_Consolidated_list_of_draft_proposals_FINALRO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0141_RO.html
http://www.cdep.ro/pls/steno/steno.stenograma?ids=7784&idm=1&idl=1&prn=1
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/cartea_alba_privind_viitorul_europei_ro.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2019/05/09/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST%2079%202014%20INIT/RO/pdf#page=15
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/05/09/the-sibiu-declaration/
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- promovarea și întărirea dialogului și a cooperării dintre parlamentele naționale și 

Parlamentul European; 

- creșterea rolului UE ca actor geopolitic, care să se exprime în lume cu o singură voce și prin 

promovarea unor politici comune în domeniile securității, apărării, energiei și migrației, în 

spiritul solidarității; 

- reformarea cadrului instituțional și politic al UE pentru promovarea acțiunilor în domenii 

precum sănătatea, creșterea economică, coeziunea socială, combaterea schimbărilor 

climatice, protejarea biodiversității și promovarea sustenabilității; 

- acordarea dreptului de inițiativă legislativă Parlamentului European și abolirea unanimității 

în Consiliul UE; 

- modificarea tratatului UE, în special simplificarea arhitecturii instituționale a UE, o mai mare 

transparență și responsabilitate în procesul decizional și o nouă reflecție asupra 

competențelor UE. 

Nu în ultimul rând, Parlamentul European a solicitat convocarea unei convenții de revizuire a 

tratatelor UE, urmând procedura stabilită la art. 48 din Tratatul privind Uniunea Europeană. 

 

 
Ce urmează? Cel mai probabil, ținând cont de evoluțiile 

de la nivel internațional, vor fi în prim plan reflecții 

privind identificarea unor modalități de sporire a 

autonomiei strategice a UE, de reducere a 

dependențelor strategice de actori externi UE, de 

construire a unei Uniuni reziliente pentru viitor. Iar 

acele reflecții vor putea lua eventual și forma unei 

amendări a tratatelor UE. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A12008M048

