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Viitorul este în 
mâinile tale

Ce este Conferința privind viitorul Europei?
Conferința privind viitorul Europei reprezintă o ocazie unică și oportună 
pentru cetățenii europeni de a dezbate provocările și prioritățile Europei. 
Indiferent unde locuiți sau ce faceți, acesta este locul în care să reflectați 
la viitorul pe care îl doriți pentru Uniunea Europeană și să contribuiți la 
modelarea sa.

Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană s-au angajat să 
asculte cetățenii europeni și să ia măsuri, în limitele competențelor lor, în 
urma recomandărilor formulate.

Până în primăvara anului 2022, se preconizează că vor fi elaborate 
concluziile conferinței pentru a oferi orientări privind viitorul Europei.

Cine poate participa?
Cetățeni europeni, din toate categoriile sociale și din toate colțurile 
Uniunii, tinerii care au un rol central în conturarea viitorului proiectului 
european.

Autoritățile europene, naționale, regionale și locale, precum și societatea 
civilă și alte organizații care doresc să deruleze evenimente și să 
contribuie cu idei.

Toți participanții trebuie să respecte valorile stabilite în Carta conferinței.

Fă-ți auzită vocea
https://futureu.europa.eu

https://futureu.europa.eu/pages/charter
https://futureu.europa.eu


Care sunt componentele conferinței?
Platforma digitală multilingvă – va fi locul în care cetățenii pot face schimb de 
idei și pot trimite contribuții online. Acestea vor fi colectate, analizate și publicate pe tot 
parcursul conferinței.

Evenimentele descentralizate – evenimente online, cu prezență fizică1 și hibride 
organizate de cetățeni și organizații, precum și de autorități naționale, regionale și 
locale din întreaga Europă.

Grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni – vor discuta diferite teme, 
pe baza contribuțiilor transmise de cetățeni prin intermediul platformei digitale. Aceste 
grupuri ar trebui să fie reprezentative în ceea ce privește originea geografică, sexul, 
vârsta, mediul socioeconomic și/sau nivelul de educație ale cetățenilor.

Sesiunile plenare ale conferinței – vor asigura că recomandările formulate 
de grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni de la nivel național și european, 
împărțite pe teme, sunt dezbătute fără un rezultat prestabilit și fără a limita sfera de 
aplicare la domenii de politici predefinite.

Sesiunea plenară a conferinței va fi compusă din reprezentanți ai Parlamentului 
European, Consiliului și Comisiei Europene, precum și din reprezentanți ai tuturor 
parlamentelor naționale, în condiții de egalitate, și din cetățeni.

Vor fi, de asemenea, reprezentați Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social, 
partenerii sociali și societatea civilă.

În discuțiile privind rolul UE pe scena internațională, se va alătura și Înaltul 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Concluziile sesiunii plenare a conferinței vor fi elaborate și publicate de către comitetul 
executiv.

Care este rolul acestei platforme digitale?
Platforma digitală este axul central al conferinței: este modalitatea de a vă 
implica și de a vă face auzită vocea în cadrul conferinței. Aici puteți să vă 
împărtășiți ideile despre Europa și schimbările care trebuie să se întâmple, să 
vedeți ce au de spus alții, să găsiți evenimente în apropiere, să vă organizați 
propriul eveniment și să urmăriți progresele și rezultatele conferinței.

Cum vă puteți exprima părerea?
Trebuie doar să alegeți dintr-o gamă largă de teme sau o temă care 
vă interesează și să vă faceți cunoscută opinia în cadrul conferinței. 
Ideile voastre vor fi colectate, analizate și publicate pe platformă, pe tot 
parcursul conferinței.

Ele vor contribui apoi la discuțiile din cadrul grupurilor de dezbatere ale 
cetățenilor europeni și la cele din cadrul sesiunilor plenare ale conferinței. 
Un mecanism de feedback va garanta că ideile exprimate în timpul 
evenimentelor conferinței duc la recomandări concrete de acțiuni ale UE.

Rezultatele finale ale conferinței vor fi prezentate într-un raport adresat 
președinților Parlamentului European, Consiliului și Comisiei. Cele trei 
instituții vor examina rapid modalitățile de a întreprinde cu eficacitate 
acțiuni ulterioare acestui raport, fiecare în sfera sa de competență și în 
conformitate cu tratatele.

1 În funcție de evoluția pandemiei de COVID-19 și cu respectarea restricțiilor aplicabile.
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Cine conduce conferința?
Conferința se află sub autoritatea celor trei instituții, reprezentate de

 
 

Dl Guy Verhofstadt,  
deputat în Parlamentul 

European

 
 

Dl Gašper Dovžan,  
secretar de stat pentru afaceri 

europene pentru președinția slovene 
a Consiliului

 

Dna Dubravka Šuica,  
vicepreședintă a Comisiei  
Europene, responsabilă cu  
democrația și demografia

Acesta raportează periodic președinției comune.

Comitetul executiv este responsabil cu luarea deciziilor prin consens cu privire la 
lucrările conferinței, procesele și evenimentele acesteia, cu supravegherea conferinței 
pe măsură ce aceasta se derulează și cu pregătirea sesiunilor plenare ale conferinței, 
inclusiv a contribuțiilor cetățenilor și a acțiunilor ulterioare acestora.

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

The Conference on the Future of Europe is yours. 
Fă-ți auzită vocea conectându-vă de astăzi la platforma Conferinței 
privind viitorul Europei.

Viitorul este în mâinile tale.

#TheFutureIsYours 
https://futureu.europa.eu 

Fă-ți auzită vocea
© Uniunea Europeană, 2021

Reutilizarea acestui document este permisă, cu condiția menționării corecte a surselor și a indicării 
oricăror modificări (licență Creative Commons Attribution 4.0 International). Pentru orice utilizare 
sau reproducere a unor elemente care nu sunt deținute de UE, este posibil să fie necesară solicitarea 
permisiunii direct de la titularii drepturilor respective. Toate imaginile © Uniunea Europeană, cu excepția 
cazului în care se indică altfel. Icons © Flaticon – toate drepturile rezervate.

 
 

David Sassoli,  
președintele Parlamentului 

European

 
 

Janez Janša,  
reprezentând președinția prin rotație 

a Consiliului Uniunii Europene 

 
 

Ursula von der Leyen,  
președinta Comisiei 

Europene

acționând în calitate de președinție comună. 

Președinția comună este sprijinită de un comitet executiv, care este coprezidat de cele trei 
instituții.

https://futureu.europa.eu
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