
 
 
 

Punerea în aplicare de către Parlamentul European a articolului 17 din TFUE 
 
1. Temei juridic: 
Articolul 17 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) a introdus pentru UE obligația 
legală de desfășurare a unui dialog deschis, transparent și regulat cu bisericile, asociațiile religioase, 
precum și cu organizațiile filosofice și neconfesionale. Acest articol prevede: 

1. Uniunea respectă și nu aduce atingere statutului de care beneficiază, în temeiul dreptului 
național, bisericile și asociațiile sau comunitățile religioase din statele membre. 

2. Uniunea respectă, de asemenea, statutul de care beneficiază, în temeiul dreptului național, 
organizațiile filosofice și neconfesionale. 

3. Recunoscându-le identitatea și contribuția specifică, Uniunea menține un dialog deschis, 
transparent și constant cu aceste biserici și organizații. 

Parlamentul European a pus în aplicare dispozițiile Tratatului prin desemnarea de către Președintele 
său a unui vicepreședinte responsabil pentru desfășurarea dialogului, precum și printr-o serie de 
decizii specifice care instituie cadrul acestuia. 
 
2. Elemente ale punerii în aplicare de către Parlament a articolului 17 din TFUE: 

 Desemnarea unui vicepreședinte responsabil cu desfășurarea dialogului. 

 Prezentarea de către vicepreședinte a unui raport anual în cadrul Biroului. 

 Secretariatul special prevăzut la articolul 17 pentru gestionarea dialogului. 

 Sprijin administrativ suplimentar pentru dialog din partea tuturor serviciilor relevante ale 
Parlamentului. 

 Pagini pe site-ul web al Parlamentului consacrate creșterii transparenței și sensibilizării. 

 Documente de reflecție pregătite de Serviciul de Cercetare al Parlamentului European. 

 Organizarea cu regularitate a unor seminarii și a altor activități de dialog cu parteneri externi. 

 Corelarea dialogului cu activitățile parlamentare și dezbaterile politice, implicând titularii de 
funcții. 

 
3. Tipuri de activități prevăzute la articolul 17 din TFUE care se desfășoară la Parlamentului 

European: 

 Seminarii de dialog organizate de Parlament în temeiul articolului 17. 

 Organizarea de alte activități de dialog de către Parlament. 

 Seminarii organizate de alți actori parlamentari cu privire la chestiuni legate de articolul 17. 

 Activități organizate în cooperare cu unul sau mai mulți parteneri de dialog menționați la 
articolul 17. 

 Primirea în Parlament a delegațiilor organizațiilor partenere menționate la articolul 17. 

 Reprezentarea Parlamentului la evenimente organizate de organizații partenere menționate 
la articolul 17 din TFUE. 

 Cooperarea cu alte instituții ale UE privind punerea în aplicare a articolului 17 din TFUE. 

În mod obișnuit, Parlamentul organizează anual două sau trei seminarii integrale de dialog în baza 
articolului 17. Acestea se desfășoară public și sunt transmise în direct pe internet. Toți partenerii de 
dialog înregistrați, atât cei cu caracter religios, cât și neconfesionali, sunt invitați să participe la toate 
seminariile și celelalte activități organizate în baza articolului 17. Temele de dialog pot fi alese din 
toate domeniile de acțiune ale UE. Partenerii de dialog ai parlamentului menționați la articolul 17 sunt 
consultați cu privire la subiectele de discuție, precum și la formatul seminariilor. 
 
În perioadele dintre seminariile de dialog, Parlamentul întreține un dialog regulat cu partenerii 
menționați la articolul 17 la diferite niveluri, inclusiv la nivel administrativ, prin intermediul 
secretariatului său special. 


