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Bine ați venit la grupurile de dezbatere ale cetățenilor din cadrul Conferinței privind viitorul 
Europei! Suntem profund recunoscători că ați acceptat să participați la această aventură. 
Sunteți una dintre cele 800 de persoane alese prin selecție aleatorie, cu responsabilitatea 
colectivă de a lucra timp de mai multe luni pentru a îmbunătăți viitorul Europei. 

Poate vă întrebați de ce eu? Nu există persoane mai bine pregătite pentru această 
sarcină? Răspunsul este nu. Atât dumneavoastră, cât și ceilalți participanți vă treziți în 
fiecare zi, undeva în Europa, fiind confruntați cu o realitate care nu este întotdeauna 
ușoară sau lipsită de probleme pentru toată lumea, iar perspectiva și experiența 
dumneavoastră specifică sunt interesante pentru noi. 

Grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni din cadrul conferinței sunt caracterizate de 
diversitate, la fel ca și Europa. După cum veți vedea în zilele următoare, proveniți cu toții 
din locuri foarte diferite, unii studiază, alții lucrează, sunt pensionari sau sunt șomeri. Aveți 
vârste diferite și majoritatea nu sunteți obișnuiți să participați la acest tip de proces. Și 
acest lucru este important. Nu căutăm experți sau politicieni, ci oameni obișnuiți care 
trăiesc în Uniunea Europeană. 
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Cuvânt de bun venit din partea copreședinților 

Stimată doamnă / Stimate domn,  

 

Suntem încântați că ați acceptat să participați la grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni din cadrul 
Conferinței privind viitorul Europei. 

Dorim să vă mulțumim călduros pentru participare și să vă asigurăm de importanța pe care o acordăm 
acestui proiect comun inedit care este Conferința privind viitorul Europei. 

Obiectivul Conferinței privind viitorul Europei este de a deschide un nou spațiu de dezbatere cu cetățenii 
Uniunii Europene pentru a aborda atât provocările, cât și prioritățile. În acest scop, am dori să ne adresăm 
unei mari diversități de cetățeni, din toate categoriile sociale și din toate colțurile Uniunii, și să le acordăm un 
rol central în conturarea viitorului proiectului european. 

Grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni vor constitui o caracteristică esențială a acestei conferințe. În 
cadrul grupurilor, vor putea fi explorate atât teme relevante pentru dumneavoastră, cât și contribuțiile 
colectate în cadrul Conferinței prin intermediul Platformei digitale multilingve (futureu.europa.eu), iar acest 
lucru va permite formularea unei serii de recomandări pe care să le pună apoi în aplicare instituțiile Uniunii. 

Vă invităm să participați la data de [data] la [locul] și să contribuiți cu recomandări în acest context. Ca parte 
a grupului de 800 de cetățeni europeni selectați în mod aleatoriu și reprezentativi pentru diversitatea UE, veți 
avea posibilitatea de a vă împărtăși și dezbate ideile împreună cu alți cetățeni ai Uniunii Europene, cu ocazia 
a trei sesiuni deliberative în cadrul unui grup de 200 de participanți. Grație ajutorului interpreților, veți putea 
să vă exprimați în propria dumneavoastră limbă. Toate informațiile legate de tema discutată și de 
organizarea acestui grup și a altor evenimente conexe, cum ar fi Evenimentul tineretului european, vă vor fi 
furnizate în timp util. 

Ceea ce ne interesează sunt opiniile, ideile și propunerile dumneavoastră concrete cu privire la viitorul 
Uniunii noastre. Prin timpul pe care îl veți consacra acestui grup de dezbatere al cetățenilor europeni, veți 
contribui la conturarea viitorului Uniunii Europene. 

Reprezentanți din grupul dumneavoastră vor prezenta în cadrul plenarei conferinței recomandările pe care le 
veți fi elaborat în mod colectiv și le vor dezbate împreună cu ceilalți participanți. Cele trei instituții vor 
examina apoi rapid modalitățile în care vor putea da curs rezultatelor conferinței. Ne angajăm să asigurăm 
transparența deplină și feedback cu privire la acest aspect. 

Vă mulțumim încă o dată pentru că ați acceptat să participați la acest proiect incitant. Vă dorim mult succes 
în activitatea dumneavoastră și așteptăm cu mare interes rezultatul dezbaterilor dumneavoastră. 

Cu cele mai bune gânduri, 

 

Co-Chair                                           Co-Chair                                           Co-Chair 

 

 

Guy Verhofstadt 
Membru al Parlamentului 

European 

Gašper Dovžan 
Secretar de Stat 
pentru Afaceri 

Europene 

Dubravka Šuica 
Vicepreședintă a 

Comisiei Europene 
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Introducere cu privire la Conferința privind viitorul Europei & grupurile 
de dezbatere ale cetățenilor europeni 
Conferința privind viitorul Europei (denumită în continuare „conferința”) este un exercițiu 
democratic fără precedent, cu următorii piloni: o platformă digitală multilingvă 
(https://futureu.europa.eu), care colectează idei de la cetățeni și de la evenimente, patru 
grupuri de dezbatere ale cetățenilor europeni, grupuri de dezbatere naționale și 
evenimente naționale, precum și o sesiune plenară a conferinței, compusă din cetățeni 
care reprezintă grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni, cetățeni care reprezintă 
grupuri și evenimente naționale, politicieni, parteneri sociali și societatea civilă organizată. 

Grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni reprezintă o caracteristică esențială 
a Conferinței privind viitorul Europei. Sunt organizate patru grupuri de dezbatere ale 
cetățenilor europeni pentru a le permite cetățenilor să reflecteze împreună la viitorul pe 
care îl doresc pentru Uniunea Europeană. 

Acest proces nu este menit să colecteze pur și simplu opiniile dumneavoastră, ci să vă 
determine să participați la conturarea viitorului proiectului european. Care sunt chestiunile 
sau problemele care vă afectează cel mai mult? Ce măsuri specifice ar trebui să ia 
Uniunea Europeană pentru a vă facilita proiectele de viață? Sunteți pe punctul de a începe 
un proces de deliberare colectivă în cadrul căruia va trebui să reflectați împreună și să 
lucrați în echipă pentru a formula recomandări specifice care să fie prezentate și discutate 
în sesiunea plenară a conferinței. 

 

Cine va face parte din grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni? 

● 4 grupuri de dezbatere alcătuite din 200 de cetățeni europeni, fiecare ales prin 
selecție aleatorie, din cele 27 de state membre; 

● Grupurile de dezbatere sunt reprezentative pentru diversitatea UE: originea 
geografică (naționalitatea și mediul urban/rural), sexul, vârsta, mediul 
socioeconomic și nivelul de educație; 

● Din fiecare grup de dezbatere fac parte cel puțin o femeie și un bărbat din fiecare 
stat membru; 

● O treime din fiecare grup de dezbatere este compusă din tineri (16-25 de ani). Va fi 
creată o legătură specială între acest grup de tineri și Evenimentul tineretului 
european. 

 

 

 

 

  

 

https://futureu.europa.eu/?locale=ro
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Calendarul grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni 

 Subiectul Când Unde 

GRUPU
L DE 

DEZBA
TERE 1 

O economie mai 
puternică, justiție socială, 
locuri de muncă/educație, 
tineret, cultură, 
sport/transformarea 
digitală  

Sesiunea 1: 17-19 septembrie 
 
Sesiunea 2: 5-7 noiembrie 
 
Sesiunea 3: 3-5 decembrie  

Strasbourg, Franța 
 
Online 
 
Dublin, Irlanda (Institutul pentru Afaceri Internaționale și 
Europene și partenerii) 

GRUPU
L DE 

DEZBA
TERE 2 

Democrația europeană, 
valori și drepturi 
europene, statul de drept, 
securitate 

Sesiunea 1: 24-26 septembrie 
 
Sesiunea 2: 12-14 noiembrie 
 
Sesiunea 3: 10-12 decembrie 

Strasbourg, Franța 
 
Online 
 
Florența, Italia (Institutul Universitar European) 

GRUPU
L DE 

DEZBA
TERE 3 

Schimbările climatice, 
mediul/sănătatea 

Sesiunea 1: 1-3 octombrie 
 
Sesiunea 2: 19-21 noiembrie 
 
Sesiunea 3: 7-9 ianuarie  

Strasbourg, Franța 
 
Online 
 
Natolin (Varșovia), Polonia (Colegiul Europei și partenerii) 

GRUPU
L DE 

DEZBA
TERE 4 

UE în lume/migrație Sesiunea 1: 15-17 octombrie 
 
Sesiunea 2: 26-28 noiembrie 
 
Sesiunea 3: 14-16 ianuarie  

Strasbourg, Franța 
 
Online 
 
Maastricht, Țările de Jos (Institutul European de 
Administrație Publică și partenerii) 

Evenimentul de feedback Primăvara anului 2022 Urmează să se stabilească 



 

 

6 
 

În ce constă acest proces? 

Vă invităm să vă gândiți la viitorul pe care îl doriți pentru Uniunea Europeană, ca parte a 
unui proces deliberativ colectiv1. Facilitatorii vă stau la dispoziție și vă vor ajuta pe tot 
parcursul procesului. Grație ajutorului interpreților, veți putea să vă exprimați și să ascultați 
în limba dumneavoastră maternă. 

Nu solicităm pur și simplu opinia dumneavoastră. Aceasta ar trebui să fie o oportunitate 
pentru dumneavoastră de a reflecta și de a face schimb de idei cu restul participanților, cu 
scopul de a formula recomandări colective. 

Pe parcursul procesului, veți avea, de asemenea, acces la resurse și experți privind 
subiectele pe care veți alege să le discutați. Nu este necesar să aveți cunoștințe 
anterioare despre funcționarea Uniunii Europene, iar informațiile de bază vor fi furnizate în 
timp util. 

Pentru a atinge aceste obiective, propunem trei etape diferite de activitate („sesiuni”). 

Veți avea posibilitatea de a decide cu privire la chestiunile care urmează să fie dezbătute, 
în cadrul principalelor teme ale grupului de dezbatere. Am numit prima sesiune 
„definirea ordinii de zi”. Obiectivul acestei sesiuni este de a acorda prioritate chestiunilor 
pe care grupul dumneavoastră dorește să le abordeze și să le aprofundeze, pentru a 
genera recomandări specifice pentru Uniunea Europeană. 

Chestiunile vor fi abordate efectiv în cea de a doua fază, pe care o denumim 
„aprofundarea tematică” și care se va desfășura în cadrul celei de a doua și a treia 
sesiuni. 

După transmiterea recomandărilor finale către plen, ultima etapă (evenimentul de 
feedback) va permite un proces de asumare a răspunderii, în cursul căruia veți urmări 
răspunsul la recomandările dumneavoastră și posibilele lor puneri în practică. 

În fiecare grup de dezbatere, veți desemna 20 de reprezentanți la sesiunea plenară a 
conferinței2. Plenul va discuta ideile cetățenilor care decurg din grupurile de dezbatere 
naționale și ale cetățenilor europeni, precum și din platforma digitală multilingvă. Plenul va 
prezenta propunerile sale Comitetului executiv, care va elabora un raport în deplină 
colaborare și transparență deplină cu plenul și care va fi publicat pe platforma digitală 
multilingvă. 

Pentru toate aceste lucrări veți primi o compensație și vi se va cere un angajament de a 
participa la toate sesiunile.

                                                 
1Un proces deliberativ are loc atunci când un grup de cetățeni ales prin selecție aleatorie se reunește timp de mai multe 
zile la cererea unui guvern pentru a oferi un răspuns consensual la o întrebare de interes general. Grupul (care poate fi 
numit, de exemplu, adunarea cetățenilor, juriul cetățenilor sau grupul de dezbatere al cetățenilor) are acces la tehnici de 
lucru în grup și la informații și are suficient timp să delibereze cu privire la întrebarea care a fost adresată. Acest format 
este utilizat de sute de guverne din întreaga lume. 
2Plenul conferinței este compus din 108 reprezentanți ai Parlamentului European, 54 ai Consiliului (doi pentru fiecare 
stat membru) și 3 ai Comisiei Europene, precum și 108 reprezentanți ai tuturor parlamentelor naționale, în condiții de 
egalitate. Vor participa, de asemenea, 18 reprezentanți din partea Comitetului Regiunilor și 18 din partea Comitetului 
Economic și Social, 6 reprezentanți aleși din partea autorităților regionale și 6 reprezentanți aleși din partea autorităților 
locale, 12 reprezentanți din partea partenerilor sociali și opt din partea societății civile. Vor participa 80 de reprezentanți 
ai grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni, dintre care cel puțin o treime au vârsta sub 25 de ani, președintele 
Forumului European de Tineret și 27 de reprezentanți ai evenimentelor naționale și/sau ai grupurilor de dezbatere ale 
cetățenilor europeni. La discutarea rolului internațional al UE, va fi invitat și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate. Pot fi invitați și reprezentanți ai principalelor părți interesate. 
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Care sunt organele de conducere ale Conferinței privind viitorul 
Europei? 

Președinția comună și instituțiile respective ale acesteia 

Conferința este plasată sub autoritatea a trei instituții ale UE, reprezentate de 
președintele Parlamentului European, de președintele Consiliului și de președintele 
Comisiei Europene, care acționează drept președinție comună a conferinței. 

● Parlamentul European (705 membri), împreună cu Consiliul Uniunii Europene, 
este principalul organ legislativ al UE. Acesta are, de asemenea, responsabilități de 
supraveghere și bugetare. Membrii săi sunt aleși în mod direct de către cetățeni o 
dată la cinci ani. Deciziile se iau de obicei cu majoritatea voturilor exprimate3. 

● Consiliul Uniunii Europene, împreună cu Parlamentul European, este principalul 
organ legislativ al UE. Acesta este alcătuit din miniștri din fiecare stat membru în 
fiecare dintre domeniile de politică. În funcție de problematica discutată, Consiliul 
Uniunii Europene își adoptă deciziile cu majoritate simplă, majoritate calificată sau 
în unanimitate. 

● Comisia Europeană este organul executiv al UE. Aceasta propune noi acte 
legislative, pune în aplicare deciziile luate de Consiliu și Parlament și reprezintă UE 
la nivel internațional. Comisarii (câte unul pentru fiecare țară) sunt desemnați cu 
acordul Parlamentului și al Consiliului. Deciziile se iau prin consens sau, dacă se 
votează, prin majoritate simplă. 

 

Comitetul executiv 

Comitetul executiv al Conferinței privind viitorul Europei este condus de trei 
copreședinți, câte unul din partea fiecăreia dintre cele trei instituții. Acesta este 
compus din trei membri și maximum patru observatori pentru fiecare instituție, precum și 
din observatori din partea parlamentelor naționale; sunt invitați, de asemenea, 
reprezentanți ai Comitetului Regiunilor, ai Comitetului Economic și Social European, 
parteneri sociali și societatea civilă. Acesta raportează periodic președinției comune. 
Comitetul executiv este responsabil de luarea deciziilor prin consens cu privire la lucrările, 
procesele și evenimentele conferinței, de supravegherea conferinței pe măsură ce 
aceasta se derulează și de pregătirea reuniunilor sesiunii plenare a conferinței, inclusiv a 
contribuției cetățenilor și a acțiunilor lor ulterioare. 

Un secretariat comun, de dimensiuni limitate și format din funcționari care reprezintă cele 
trei instituții în mod egal, sprijină activitatea comitetului executiv. 

Care sunt subiectele grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni? 

 

Grupul de dezbatere 1 

Grupul de dezbatere „O economie mai puternică, justiție socială, locuri de 
muncă/educație, tineret, cultură, sport/transformarea digitală” abordează viitorul 
                                                 
3
 Sursă: Instituții și organe | Uniunea Europeană (europa.eu) 

http://europa.eu/
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economiei noastre și al locurilor de muncă, în special după pandemie, acordând atenția 
cuvenită aspectelor conexe ale justiției sociale. Acesta va aborda, de asemenea, 
oportunitățile și provocările transformării digitale – una dintre cele mai mari teme orientate 
spre viitor aflate în dezbatere. Grupul de dezbatere va discuta, de asemenea, despre 
aspecte legate de viitorul Europei în domeniile tineretului, sportului, culturii și 
educației. 

Pentru mai multe informații cu privire la subiectele acestui grup de dezbatere: 

O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă: 
https://futureu.europa.eu/processes/Economy 

Tineret, sport, cultură și educație: https://futureu.europa.eu/processes/Education 

Transformarea digitală: https://futureu.europa.eu/processes/Digital 

 

Grupul de dezbatere 2 

Grupul de dezbatere „Democrația europeană, valori și drepturi, statul de drept, 
securitate” discută subiecte legate de democrație, cum ar fi alegerile, participarea în 
afara perioadelor electorale, distanța percepută între cetățeni și reprezentanții lor aleși, 
libertatea mass-mediei și dezinformarea. Grupul de dezbatere abordează, de asemenea, 
aspecte legate de drepturile și valorile fundamentale, statul de drept și combaterea tuturor 
formelor de discriminare. În același timp, grupul de dezbatere abordează aspecte legate 
de securitatea internă a UE, cum ar fi protecția europenilor împotriva actelor de terorism și 
a altor infracțiuni. 

Pentru mai multe informații cu privire la subiectele acestui grup de dezbatere: 
Democrația europeană: https://futureu.europa.eu/processes/Democracy 

Valori și drepturi, statul de drept, securitate: 
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights 
 

Grupul de dezbatere 3 

Grupul de dezbatere „Schimbări climatice și mediu/sănătate” este legat de efectele 
schimbărilor climatice, de problemele de mediu și de noile provocări în materie de 
sănătate pentru Uniunea Europeană. Aceste subiecte se referă, de asemenea, la 
obiectivele și strategiile UE, cum ar fi agricultura, transportul și mobilitatea, energia și 
tranziția către societăți post-carbon, cercetarea, sistemele de sănătate, răspunsurile la 
crizele sanitare, prevenirea și stilurile de viață sănătoase. 

Pentru mai multe informații cu privire la subiectele acestui grup de dezbatere: 

Schimbări climatice și mediu: https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal 

Sănătate: https://futureu.europa.eu/processes/Health 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=ro
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=ro
https://futureu.europa.eu/processes/Digital?locale=ro
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy?locale=ro
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=ro
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal?locale=ro
https://futureu.europa.eu/processes/Health?locale=ro
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Grupul de dezbatere 4 

Grupul de dezbatere „UE în lume/migrație” discută despre rolul UE în lume, inclusiv 
obiectivele și strategiile pentru securitatea UE; apărarea; politicile comerciale; ajutorul 
umanitar & cooperarea pentru dezvoltare; politica externă și politica de vecinătate & 
extinderea UE. Acesta este legat, de asemenea, de modul în care UE ar trebui să 
gestioneze migrația. 

Pentru mai multe informații cu privire la subiectele acestui grup de dezbatere: 

UE în lume: https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld 

Migrație: https://futureu.europa.eu/processes/Migration 

 

Care este rezultatul procesului și cum vor răspunde instituțiile UE la acesta? 

Grupurile de dezbatere vor formula un set de recomandări care vor fi discutate în 
cadrul plenului conferinței. 

O recomandare poate indica modalitatea de realizare a schimbării (o soluție specifică) sau 
direcția de urmat pentru a găsi o soluție la problemă (o recomandare generală). 

Plenul conferinței va prezenta apoi propunerile sale Comitetului executiv al 
conferinței. Cele trei instituții vor examina modalitățile de a întreprinde cu eficacitate 
acțiuni ulterioare rezultatului final al conferinței, fiecare în sfera sa de competență și în 
conformitate cu tratatele UE.

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld?locale=ro
https://futureu.europa.eu/processes/Migration?locale=ro
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Cum pot folosi participanții la dezbatere platforma digitală multilingvă? 

Platforma digitală multilingvă (https://futureu.europa.eu) este principalul centru de idei și 
evenimente ale Conferinței privind viitorul Europei. Cetățenii din întreaga Europă pot 
prezenta și discuta recomandări în limba lor, cu ajutorul traducerii automate. Aceasta va fi 
utilizată, de asemenea, ca instrument de informare și comunicare pentru participanții la 
grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni. 

Spațiile 

Platforma digitală multilingvă vă oferă două spații diferite: 

Spațiul grupului de dezbatere 

(numai pentru participanții din grupul 

dumneavoastră de dezbatere) 

Spațiul public 

(pentru orice cetățean european) 

Întrucât sunteți invitat(ă) să vă alăturați 
unuia dintre cele patru grupuri de 
dezbatere ale cetățenilor europeni din 
cadrul Conferinței privind viitorul 
Europei, vă puteți alătura spațiului 
aferent grupului dumneavoastră. 

Dacă doriți să vă conectați la spațiul 
public și să vizualizați platforma digitală 
ca orice cetățean de oriunde din 
Europa, puteți selecta modul de acces 
public. 

 
Ce oferă platforma digitală multilingvă? 

Platforma digitală multilingvă este creată pentru a vă ajuta. În spațiul grupului de 
dezbatere veți primi informații cu privire la programul sesiunilor, contribuțiile experților și 
accesul la documentele necesare în cadrul discuției dumneavoastră. Veți avea acces la 
toate rezultatele activității dumneavoastră în timpul sesiunii, iar platforma va fi instrumentul 
nostru de votare pentru a decide cu privire la recomandări la sfârșitul celei de a treia 
sesiuni. Este, de asemenea, un spațiu unde puteți intra în contact cu toți participanții, în 
plus față de interacțiunile din viața reală pe care le veți avea în timpul grupurilor de 
dezbatere, pentru a vă împărtăși ideile și pentru a le discuta în continuare. În spațiul 
public, puteți interacționa cu publicul larg, puteți afla informații despre evenimentele 
organizate în cadrul Conferinței privind viitorul Europei, puteți face schimb de idei și 
reacționa la comentarii. 
 
Accesul la spațiile grupurilor de dezbatere ale platformei 

Accesați Platforma digitală multilingvă a conferinței (https://futureu.europa.eu/?locale=ro). 

Faceți clic pe „Grupurile de dezbatere implicând cetățeni europeni” din bara de meniu 
superioară. 

➔ Pentru a accesa spațiul restricționat: faceți clic pe butonul „Spațiile grupurilor de 
dezbatere” (pentru membri) și apoi selectați grupul dumneavoastră de dezbatere. 

➔ Pentru a accesa spațiul public: faceți clic pe butonul „Grupurile de dezbatere 

implicând cetățeni europeni” (public). 

 

https://futureu.europa.eu/?locale=ro
https://futureu.europa.eu/?locale=ro
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Cum să vă conectați și să participați ca membru? 
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Pentru a putea trimite idei sau pentru a contribui cu observații, va trebui să creați un cont 

numit EU Login. 

Toate materialele digitale de pe platformă vor fi disponibile în limba dumneavoastră 
maternă. 

 

Carta conferinței 

 

Carta reprezintă setul de principii și criterii comune, care reflectă valorile UE, la care 
trebuie să subscrie organizatorii de evenimente și la care aderă participanții la 
conferință. Iată un extras: 

 

Voi contribui la dezbaterea și deliberările privind prioritățile viitorului nostru comun, 
împreună cu cetățeni din toate mediile, din toate categoriile sociale și din toate colțurile 
Uniunii Europene. 

Ca participant la Conferință, mă angajez: 

● Să respect valorile noastre europene, așa cum sunt prevăzute la articolul 2 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană: demnitatea umană, libertatea, democrația, 
egalitatea, statul de drept, precum și respectarea drepturilor omului, inclusiv 
a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților, întrucât aceasta înseamnă 
să fim europeni și să comunicăm respectuos. Aceste valori sunt comune statelor 

membre ale UE într-o societate în care trebuie să primeze pluralismul, 
nediscriminarea, toleranța, justiția, solidaritatea și egalitatea între femei și 
bărbați. 
 

● Să contribui la Conferință cu propuneri constructive și concrete, respectând 
opiniile celorlalți cetățeni și modelând împreună viitorul Europei. 

 
● Să nu exprim, difuzez sau distribui conținut ilegal, care incită la ură, induce în 

eroare sau este fals în mod deliberat. În acest context, voi face întotdeauna 
referire la surse credibile și fiabile atunci când distribui conținut și informații în 
sprijinul ideilor mele. 

 
● Participarea mea la Conferință este voluntară și nu voi încerca să utilizez conferința 

pentru a urmări interese comerciale sau exclusiv private. 
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Versiunea completă a Cartei poate fi găsită aici: 
https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=ro.
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Gestionarea datelor 

Această secțiune vizează clarificarea transparenței procesului și a aspectelor legate de 
gestionarea datelor. 

 
Selecția participanților 

Selecția celor 800 de cetățeni (și a unei rezerve de 200 de cetățeni) a avut loc din mai 
2021 până în august 2021, acoperind întreaga populație (limitată la cetățenii UE). 
Cetățenii au fost contactați în principal prin telefon (generare aleatorie de numere de 
telefon – fix și mobil) în mai multe runde, pentru a li se explica scopul și a se obține 
consimțământul acestora. După ce și-au exprimat acordul, ei au primit o scrisoare de 
mandat în care li s-a explicat exact ceea ce se așteaptă de la ei și li s-a oferit sprijin și 
îndrumare de specialitate pe tot parcursul procesului. 

 

Date privind recrutarea & RGPD 

Datele cu caracter personal colectate în cadrul procedurii de recrutare sunt prenumele, 
numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail. Toate datele cu caracter personal 
colectate de societatea responsabilă de selecție, Kantar, în numele Comisiei Europene, 
sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2018/1725 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către 
instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date. 
Kantar a transferat datele cu caracter personal ale participanților numai Comisiei 
Europene, care va acționa în calitate de „operator de date”. Datele cu caracter personal 
vor fi păstrate numai pentru o perioadă corespunzătoare utilizării lor intenționate și legale; 
în acest caz nu vom păstra datele mai mult de 12 luni, cu excepția cazului în care legea 
prevede altfel. Datele cu caracter personal care nu mai sunt necesare vor fi eliminate 
astfel încât să se asigure că natura lor confidențială nu este compromisă. 

 
Înregistrarea sesiunilor 

Sesiunile plenare ale grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni vor fi înregistrate 
audio și video. Sesiunile de grup nu vor fi înregistrate video, dar se va efectua o 
înregistrare audio în limba engleză pentru aspectele organizatorice. În orice moment, 
organizatorii Conferinței privind viitorul Europei vor trata aceste date cu grijă și în 
conformitate cu toate reglementările privind protecția datelor. Pentru mai multe informații, 
vă rugăm să vă adresați serviciului de asistență. 

 
Fotografiere și filmare 

Ca principiu general, discuțiile în plen ale grupurilor de dezbatere și prezentările experților 
vor fi transmise în direct pe platforma digitală multilingvă și vor fi publicate, în timp ce 
discuțiile de grup (sesiunile de prezentare) ale membrilor nu vor fi accesibile publicului. 
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În timpul sesiunilor, puteți fi filmat(ă) și fotografiat(ă). Prin participarea lor, cetățenii își dau 
consimțământul și autorizează Uniunea Europeană să îi filmeze, fotografieze și să 
realizeze înregistrări audio cu ei, precum și să utilizeze aceste mijloace de comunicare la 
discreția organizatorilor conferinței. Acest lucru va fi reamintit cetățenilor la începutul 
fiecărui grup de dezbatere. Dumneavoastră îi exonerați pe organizatori de orice 
răspundere în legătură cu cele de mai sus. În cazul în care nu doriți să fiți filmat(ă) sau 
fotografiat(ă) sau pentru orice alte informații suplimentare privind consimțământul asupra 
înregistrărilor, vă rugăm să vă adresați serviciului de asistență (info@futureu.events). 

Puteți fi contactat de membrii mass-media pentru un interviu. Pentru a fi intervievat, va 
trebui să vă dați consimțământul prealabil specific. Puteți oricând să refuzați acest lucru. În 
cazul în care primiți o astfel de cerere înainte de sesiuni și aveți nevoie de îndrumare, nu 
ezitați să contactați serviciul de asistență. (info@futureu.events). 

 
Abateri 

În cazul în care descoperiți sau sunteți martor la abateri de orice fel în timpul Conferinței 
privind viitorul Europei, nu ezitați să vă adresați serviciului de asistență. 

 

Serviciul de asistență 

Serviciul de asistență al grupurilor vă stă la dispoziție și vă răspunde la toate întrebările în 
limba dumneavoastră. Acesta se ocupă de rezervările dumneavoastră de călătorie și de 
asistență în legătură cu călătoria, ține cont de nevoile specifice (de exemplu, alimentație, 
asistență specială) și asigură asistență în timp real. Veți primi informații suplimentare cu 
privire la toate aspectele logistice. Pentru a contacta serviciul de asistență, vă rugăm să 
formați: +32 460 249 839 sau să scrieți la adresa info@futureu.events. 

 

 

mailto:info@futureu.events
mailto:info@futureu.events
mailto:info@futureu.events
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