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Grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni sunt organizate de Parlamentul European, Consiliul 
UE și Comisia Europeană, în contextul Conferinței privind viitorul Europei. 

Prezentul document1 a fost pregătit de grupul de deliberări, care este alcătuit din Missions Publiques, 
Danish Board of Technology, Deliberativa, ifok și Kantar Public, responsabile cu organizarea și 
funcționarea grupurilor de dezbatere. Grupul 2: Lucrările celei de a treia sesiuni, „Democrația 
europeană/ valori și drepturi, statul de drept, securitate” au fost conduse de Deliberativa în colaborare 
cu Missions Publiques și Ifok. 
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1. Prezentarea celei de a treia sesiuni 

2. Contextul celei de a treia sesiuni din cadrul procesului grupurilor de dezbatere ale 

cetățenilor europeni 

3. Principalele rezultate ale sesiunii: Recomandările adoptate de grupul de dezbatere  

 

 

⚫ Anexa I: Procesul de elaborare a recomandărilor 

⚫ Anexa II: Contribuția experților/a verificatorilor de fapte în sprijinul procesului de verificare a 

faptelor 

⚫ Anexa III: Alte recomandări care au fost examinate de grupul de dezbatere și nu au fost 

adoptate 

⚫ Anexa IV Orientări grupate 

 

1. Prezentarea celei de a treia sesiuni 

Între 10 și 12 decembrie, 162 de cetățeni europeni selectați aleatoriu, de vârste diferite și provenind 

din medii diferite, de pe întreg teritoriul Uniunii Europene, s-au reunit pentru a treia oară pentru a 

discuta pe teme precum „democrația europeană, valorile și drepturile, statul de drept, securitatea”, 

continuând dezbaterile din prima și din a doua sesiune. Această sesiune finală a participanților la 

Grupul de dezbatere 2 a fost găzduită de Institutul Universitar European în Florența, existând, de 

asemenea, posibilitatea participării online. Pornind de la orientările elaborate în a doua sesiune, 

cetățenii au formulat și au aprobat 39 de recomandări finale, care urmează să fie prezentate și 

discutate în adunarea plenară a conferinței. Dintre cei 162 de participanți, 26 au participat și au 

intervenit de la distanță. 

 
1Declarație de declinare a responsabilității: responsabilitatea asupra conținutului prezentului raport aparține exclusiv 
autorilor săi, acesta nereflectând opiniile instituțiilor UE. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=en
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=en
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
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Discuțiile și lucrările colective s-au desfășurat în trei formate: 

⚫ în subgrupuri. Fiecare dintre cele 15 subgrupuri a fost alcătuit din aproximativ 10-13 cetățeni. 

În fiecare subgrup, s-a vorbit în patru până la cinci limbi, fiecare cetățean putând vorbi în 

propria limbă sau într-o limbă la alegerea sa. Fiecare subgrup a beneficiat de sprijinul unui 

moderator profesionist din grupul de deliberări sau din partea altor furnizori de servicii 

externi. Pentru a sprijini activitatea moderatorilor, Institutul Universitar European a pus la 

dispoziția fiecărui subgrup o persoană desemnată să consemneze aspectele discutate; 

⚫ în plen, cu toți participanții. Discuțiile în plen au fost conduse de doi moderatori principali din 

grupul de deliberări, asigurându-se servicii de interpretare în cele 24 de limbi oficiale ale UE. 

Cu sprijinul experților și al verificatorilor de fapte, pe baza propriilor cunoștințe și experiențe, precum 

și prin intermediul dezbaterilor, cetățenii au început lucrările sesiunii prin analiza tuturor orientărilor 

formulate în cadrul celei de a doua sesiuni a grupului de dezbatere2 într-un cadru de „forum deschis”. 

Pe lângă cunoștințele de specialitate puse la dispoziție, aceștia au beneficiat și de sprijinul 

moderatorilor alocați subgrupurilor. Fiecare cetățean a primit 50 de etichete autocolante (10 de 

culoare verde pentru direcția de lucru 1, 10 de culoare roșie pentru direcția de lucru 2, 10 de culoare 

albastră pentru direcția de lucru 3, 10 de culoare galbenă pentru direcția de lucru 4 și 10 de culoare 

mov pentru direcția de lucru 5) și a procedat la stabilirea priorității în legătură cu maximum 10 

orientări pentru fiecare direcție de lucru. Fiecărui cetățean i s-au alocat cinci etichete autocolante de 

culoare neagră pentru stabilirea priorității orientărilor formulate de propriul subgrup. După finalizarea 

acestei activități de stabilire a priorității, cetățenii au fost alocați în aceleași subgrupuri în care și-au 

desfășurat activitatea în a doua sesiune și au confirmat împreună căror orientări ale grupului lor le-a 

fost acordată prioritate de către restul grupului de dezbatere și de către membrii propriului subgrup.  

Pentru elaborarea recomandărilor, fiecărui subgrup i s-a alocat un interval orientativ cu privire la 

numărul de recomandări, respectiv între una și trei recomandări până la maximum cinci. În scopul 

stabilirii priorității orientărilor la nivel de subgrup, cetățenii au utilizat un sistem de ierarhizare în baza 

căruia au început să lucreze la orientarea aferentă subdirecției de lucru a acestora care s-a bucurat de 

cel mai ridicat nivel de sprijin din partea grupului de dezbatere. În al doilea rând, aceștia au lucrat la 

orientarea care s-a bucurat de cel mai ridicat nivel de sprijin din partea propriului subgrup și așa mai 

departe. 

În continuare, activitatea la nivel de subgrup s-a axat pe transformarea orientărilor în recomandări. În 

acest scop, cetățenii au utilizat un model de recomandare:  

 Descriere Limită de semne în 
EN 

Recomandare finală Recomandăm ca… 1 000 

Justificare finală Formulăm această recomandare deoarece…  300 

Elementele/întrebările care au trebuit avute în vedere de grup (nereprezentând o obligație strictă, ci 
o recomandare fermă) pe parcursul formulării justificărilor aferente recomandărilor au fost:   
 

 
2 Raportul întocmit în urma celei de a doua sesiuni a Grupului 1 este disponibil la: Grupul 2 – A doua 

sesiune – Raport. 

 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZ2lKIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2e0e32d2a01c874a28e073479781d86edffdc6e5/Panel%202%20session%202%20Report_FINAL.pdf
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZ2lKIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2e0e32d2a01c874a28e073479781d86edffdc6e5/Panel%202%20session%202%20Report_FINAL.pdf
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1. De ce este această recomandare importantă și relevantă pentru temele discutate în cadrul 
grupului de dezbatere? 

2. De ce este important să se acționeze la nivelul UE? 
3. Care sunt efectele nedorite/compromisurile necesare din perspectiva acestei recomandări și 

de ce considerăm că, în pofida lor, este important să se acționeze astfel? 
 

Pe parcursul activității subgrupurilor, au avut loc patru sesiuni de feedback între subgrupuri, fiecare 

cu o durată de aproximativ 30 de minute, cu scopul de a ajuta participanții să înțeleagă activitățile 

desfășurate în cadrul celorlalte subgrupuri și de a-și îmbunătăți recomandările. Pentru fiecare sesiune 

de feedback, câte un participant din fiecare subgrup s-a deplasat într-o altă sală. Acest participant a 

prezentat proiectele de recomandări pregătite de subgrupul său până la momentul respectiv și a ținut 

seama de observațiile celorlalți participanți. Persoana desemnată să consemneze aspectele discutate 

a introdus feedbackul într-un fișier online de tip foaie de calcul pentru ca subgrupul care a formulat 

proiectele de recomandări să poată consulta aceste informații, alături de prezentarea orală ținută de 

reprezentantul său. 

Recomandările fiecărui subgrup au fost supuse votului în cadrul grupului de dezbatere duminică, 

12 decembrie. Înainte de vot, toți participanții au primit un document care a inclus toate proiectele 

de recomandări elaborate în ziua precedentă pentru a le putea parcurge în propria limbă (acestea fiind 

traduse automat din limba engleză). Votul a avut loc prin intermediul unui formular online. Procesul 

de vot a fost împărțit în cinci părți, fiecare dintre acestea corespunzând uneia dintre direcțiile de lucru 

ale grupului de dezbatere. Recomandările au fost prezentate pe rând pentru fiecare direcție de lucru. 

Fiecare parte a procesului de vot a avut o durată de 30 de minute. Mai întâi, un cetățean din fiecare 

subgrup a prezentat activitatea subgrupului său. Moderatorul principal a citit fiecare dintre 

recomandările aferente direcției de lucru respective în limba engleză pentru a permite cetățenilor să 

asculte traducerea simultan. Participanții au votat pe rând fiecare recomandare. Toți interpreții au 

primit în prealabil în scris proiectele de recomandări în limba engleză pentru a asigura cel mai înalt 

nivel de calitate posibil al serviciilor de interpretare la momentul votului. 

În urma rezultatelor votului final, recomandările au fost clasificate după cum urmează:  

- recomandările care au atins sau au depășit pragul de 70 % din voturile exprimate au fost 
adoptate de grupul de dezbatere;  

- recomandările care nu au atins acest prag au fost considerate nevalidate de către grupul de 
dezbatere; acestea sunt incluse în anexa III a prezentului raport. 

Înregistrările video ale sesiunilor plenare ale grupului de dezbatere sunt disponibile aici: 

⚫ sesiunea plenară a grupului de dezbatere din 10 decembrie; 

⚫ sesiunea plenară a grupului de dezbatere din 12 decembrie. 

 

2. Contextul celei de a treia sesiuni din cadrul procesului grupurilor de dezbatere ale 

cetățenilor europeni 

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. 

https://webcast.ec.europa.eu/cofe-12-10
https://webcast.ec.europa.eu/cofe


 

Grupul 2 a treia sesiune - 5 
 

Grupul de dezbatere 2 al cetățenilor europeni: „Democrația europeană/valori și drepturi, statul de drept, securitatea” 

⚫ 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, avându-se în vedere 

originea geografică (naționalitatea și mediul urban/rural), genul, 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). S-a creat o 

legătură specială între acest grup de tineri și Evenimentul tineretului european. 

Fiecare grup de dezbatere se reunește de trei ori în perioada septembrie 2021-februarie 2022. Prima 

sesiune a avut loc la Strasbourg, la Parlamentul European. A doua sesiune a avut loc online, prin 

intermediul Interactio: un instrument online care permite organizarea de reuniuni multilingve cu 

interpretare simultană în 24 de limbi. A treia sesiune va avea loc în patru state membre diferite: grupul 

de dezbatere 1 se reunește în Dublin, la Institutul de Afaceri Internaționale și Europene și la Dublin 

Castle, grupul de dezbatere 2 în Florența, la Institutul Universitar European, grupul de dezbatere 3 în 

Natolin, la Colegiul Europei, iar grupul de dezbatere 4 în Maastricht, la Institutul European de 

Administrație Publică, la Universitatea de Economie din Maastricht și la Centrul de Conferințe și 

Expoziții din Maastricht. 

În timp ce prima sesiune a fost o sesiune introductivă care a urmărit conturarea unei viziuni, stabilirea 

agendei și stabilirea priorității temelor asupra cărora doresc să se concentreze cetățenii, iar a doua 

sesiune a urmărit analizarea acestor teme și formularea de orientări, a treia sesiune a fost dedicată 

elaborării unor contribuții pentru adunarea plenară a conferinței prin formularea unui set de 

recomandări pentru instituțiile Uniunii. 

 

3. Principalele rezultate ale sesiunii: Recomandări adoptate de grupul de dezbatere (de 

transmis reuniunii plenare) 

 
Direcția de lucru 1 Garantarea drepturilor și nediscriminarea  
 
Subdirecția de lucru 1.1 Nediscriminarea / Subdirecția de lucru 1.2 Egalitatea de gen  
 
1. „Recomandăm UE să prevadă criterii privind combaterea discriminării pe piața forței de muncă 
(cote pentru tineri, vârstnici, femei, minorități). Dacă întreprinderile îndeplinesc criteriile, acestea 
primesc subvenții sau facilități fiscale.” 
Recomandăm sporirea gradului de sensibilizare a angajatului cu privire la: 

• instituțiile supranaționale și naționale (de exemplu, sindicatele); 

• mecanismele care asigură respectarea de către întreprinderi a normelor existente în materie 
de nediscriminare la locul de muncă; 

• programele de calificare pentru grupuri sociale care suferă ca urmare a discriminării pe piața 
locurilor de muncă (tineri, vârstnici, femei, minorități).  

 
Recomandăm adoptarea unei legi în două etape la nivelul Uniunii. În primul rând, legea ar trebui să 
prevadă subvenții pentru angajarea persoanelor provenite din anumite categorii care ar putea fi 
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victime ale discriminării. În al doilea rând, legea ar trebui să oblige angajatorii să încadreze în muncă 
persoane din astfel de grupuri pentru o perioadă minimă.” 
 
Acest lucru se justifică prin prisma faptului că UE este responsabilă pentru menținerea unui echilibru 
între interesele pieței libere și protecția categoriilor vulnerabile care ar trebui să fie protejate din punct 
de vedere legal. Este de dorit să existe grupuri eterogene în cadrul întreprinderilor, întrucât acestea 
oferă calificări diverse. Subvențiile constituie un stimulent suplimentar care poate fi oferit 
întreprinderilor. 
 
2. „Recomandăm UE să creeze un program de stimulente care să faciliteze înființarea de grădinițe 
și locuri de joacă accesibile ca preț în cadrul întreprinderilor mari și mici. Unitățile comune 
constituie, de asemenea, o opțiune viabilă pentru ca firmele mici să primească subvenții.  
Recomandăm UE să oblige întreprinderile să înființeze grădinițe proporțional cu numărul 
angajaților.”  
 
Recomandăm acest lucru deoarece îmbinarea vieții de familie cu viața profesională duce la 
îmbunătățirea performanțelor la locul de muncă, reducerea șomajului și facilitarea continuării carierei 
pentru părinți, în special pentru femei. Punând accent pe dimensiunea socială, soluția propusă 
garantează siguranța copiilor și reduce anxietatea părinților. 
 
Subdirecția de lucru 1.3 Protejarea drepturilor omului și a drepturilor naturii și ale animalelor  
 
3. „Recomandăm protejarea calității vieții animalelor și asigurarea sustenabilității în agricultură prin 
modificarea Directivei 98/58/CE privind protecția animalelor de fermă. Este necesar să se 
definească criterii minime mai detaliate. Acestea ar trebui să fie specifice, cuantificabile și cu 
termene precise. Criteriile minime ar trebui să fie stabilite în așa fel încât să conducă la standarde 
mai înalte în materie de calitate a vieții animalelor și totodată să permită realizarea tranziției către 
sustenabilitatea climatică și a mediului și către agricultura ecologică.” 
 
Noi, în calitate de cetățeni, credem că este important să existe standarde minime mai ferme care să 
fie armonizate pe teritoriul Uniunii în domeniul creșterii animalelor. Suntem conștienți că tranziția ar 
putea pune probleme în unele sectoare agricole care beneficiază de subvenții, precum și pentru cei 
care fac tranziția către agricultura ecologică și sustenabilă. Însă considerăm că este foarte important 
ca această tranziție să aibă loc. 
 
4. „Recomandăm să se promoveze o agricultură mai prietenoasă cu mediul și mai favorabilă climei 
în Europa și în lume prin impozitarea tuturor emisiilor negative, a pesticidelor și a utilizării apei în 
regim extrem etc., în funcție de sarcina lor de mediu. Taxele vamale aplicate tuturor produselor 
agricole importate în UE trebuie să elimine avantajele competitive ale țărilor terțe în care nu se 
aplică aceleași standarde ca în UE. Pentru a promova agricultura favorabilă animalelor, 
recomandăm să se impoziteze emisiile generate de transportul de animale pe distanțe lungi.” 
 
Prin instituirea unui astfel de sistem, credem că este posibil să se sprijine tranziția către o agricultură 
favorabilă climei și prietenoasă cu mediul. 
 
5. „În contextul actual al multor știri false, recomandăm să se promoveze o acoperire mai 
independentă, mai obiectivă și mai echilibrată de către mass-media prin: 1. elaborarea unei 
directive privind standardele minime la nivelul Uniunii pentru independența mass-mediei și 2. 
promovarea dezvoltării de competențe mediatice pentru fiecare cetățean la nivelul Uniunii.” 
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UE trebuie să elaboreze o directivă care să asigure independența mass-mediei și libertatea de 
exprimare. 
 
6. „Recomandăm oprirea subvenționării producției agricole în masă dacă aceasta nu conduce la o 
tranziție către o agricultură favorabilă climei, sustenabilă din punctul de vedere al mediului și 
ecologică. În schimb, recomandăm redirecționarea subvențiilor pentru a susține o tranziție 
sustenabilă.” 
 
În loc să vizeze sectorul agriculturii în masă, subvențiile ar trebui să fie redirecționate către ferme 
aflate în tranziție în vederea asigurării conformității cu noile standarde minime pentru calitatea vieții 
animalelor. 
 
Subdirecția de lucru 1.4 Dreptul la viață privată  
 
7. „Recomandăm ca entitățile care prelucrează date cu caracter personal să fie autorizate la nivelul 
UE. Aceste entități trebuie să fie, de asemenea, supuse anual unui audit extern independent privind 
protecția datelor. Ele trebuie să fie sancționate pentru încălcări ale protecției datelor în mod 
proporțional cu cifra lor de afaceri anuală, într-o măsură mai strictă decât ceea ce prevede actualul 
regulament.  Autorizația ar trebui să fie retrasă după două încălcări consecutive și imediat după o 
încălcare gravă.” 
  
Recomandăm toate acestea deoarece regulamentele actuale (RGPD) nu sunt suficiente, iar entitățile 
trebuie să fie monitorizate mai bine și supuse unor sancțiuni mai drastice pentru a garanta că nu 
încalcă normele privind protecția datelor și dreptul la viața privată. 
 
8. „Recomandăm consolidarea competenței UE în: 1) educația privind protecția datelor, 2) 
sensibilizarea cu privire la protecția datelor și 3) protejarea datelor cu caracter personal ale 
minorilor. Recomandăm să se prevadă norme mai clare și mai stricte în RGPD în ceea ce privește 
prelucrarea datelor minorilor, inclusiv norme privind consimțământul, verificarea vârstei și 
controlul exercitat de către tutorii legali. De asemenea, recomandăm să se introducă o categorie 
specială în RGPD privind datele sensibile ale minorilor (de exemplu, cazierul judiciar, informații 
privind sănătatea, nuditatea), astfel încât minorii să fie protejați de orice formă de abuz și 
discriminare.”  
 
Această recomandare este necesară deoarece minorii sunt deosebit de vulnerabili la încălcări ale 
protecției datelor și ale vieții private, iar în prezent nu există o sensibilizare suficientă cu privire la 
protecția datelor în rândul publicului larg, în special al minorilor, al cadrelor didactice și al tutorilor 
legali. Toți aceștia trebuie să învețe cum să folosească serviciile online și offline privind datele și cum 
să protejeze drepturile la viața privată ale copiilor. În plus, este posibil ca tutorii legali să își dea adesea 
consimțământul pentru prelucrarea datelor copiilor fără a cunoaște sau a fi informați pe deplin, iar 
copiii ar putea să falsifice consimțământul părinților. Nu în ultimul rând, această recomandare este 
necesară deoarece, în pofida importanței sale cruciale, nu există o campanie corespunzătoare la 
nivelul UE de sensibilizare cu privire la protecția datelor care să vizeze în mod specific minorii, tutorii 
legali și cadrele didactice.  
 
9. „Recomandăm introducerea unor politici standardizate privind viața privată și a unor formulare 
de exprimare a consimțământului care să fie ușor de înțeles, concise și ușor de folosit și care să 
indice în mod clar situațiile în care prelucrarea datelor este strict necesară sau opțională. 
Recomandăm ca eliminarea consimțământului să se realizeze simplu, rapid și permanent. 
Recomandăm să se interzică entităților să își limiteze serviciile mai mult decât este necesar dacă nu 
există consimțământul pentru prelucrarea opțională a datelor.”  
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Recomandăm acest lucru deoarece normele actuale ale UE nu sunt suficient de precise, retragerea 
consimțământului este anevoioasă, temporară și complexă, iar entitățile nu au niciun interes să își 
ofere serviciile cetățenilor care își reclamă drepturile la protecția datelor. 
 

Direcția de lucru 2: Protejarea democrației și a statului de drept  

 
Subdirecția de lucru 2.1 Protejarea statului de drept  
 
10. „Recomandăm ca Regulamentul privind condiționalitatea [Regulamentul (UE, 
Euratom) 2020/2092 adoptat la 16 decembrie 2020] să fie modificat astfel încât să se aplice tuturor 
situațiilor de încălcare a statului de drept, nu doar încălcărilor care afectează bugetul UE.” 
  
Regulamentul privind condiționalitatea permite suspendarea fondurilor UE în cazul statelor membre 
care încalcă statul de drept. Însă, așa cum este formulat în prezent, acesta se aplică doar încălcărilor 
care afectează sau riscă să afecteze bugetul Uniunii. În plus, actuala formulare a Regulamentului 
privind condiționalitatea protejează mai degrabă bugetul și instituțiile Uniunii decât cetățenii statelor 
membre în cauză. Prin urmare, recomandăm modificarea textului actual al regulamentului, astfel 
încât să includă toate încălcările statului de drept.  
 
11. „Recomandăm Uniunii să organizeze conferințe anuale privind statul de drept în urma publicării 
raportului anual privind statul de drept (mecanismul Comisiei de monitorizare a respectării statului 
de drept de către statele membre). Statele membre ar trebui să fie obligate să trimită la conferință 
delegații naționale diverse din punct de vedere social, care să includă atât cetățeni, cât și funcționari 
publici.”  
 
Această conferință ar încuraja dialogul între cetățenii UE pe teme legate de statul de drept, precum și 
dialogul dintre cetățeni și experții care întocmesc raportul anual privind statul de drept. Credem că, 
într-o atmosferă de apreciere reciprocă și schimburi de informații, participanții pot să ducă înapoi în 
țara lor de origine cele mai bune practici și idei. În plus, conferința ar conduce la sensibilizarea și la 
înțelegerea principiului statului de drept și a constatărilor și procesului care stau la baza raportului 
anual privind statul de drept. De asemenea, ea ar capta atenția mass-mediei și ar permite cetățenilor 
să își împărtășească experiențele și să le compare cu constatările raportului.  
 
Subdirecția de lucru 2.2 Protejarea și consolidarea democrației / Subdirecția de lucru 2.4 Mass-media 
și dezinformarea  
 
12. „Recomandăm UE să pună în aplicare cu mai multă strictețe normele sale în materie de 
concurență în sectorul mass-mediei, pentru a asigura protecția pluralismului mass-mediei în toate 
statele membre. UE ar trebui să împiedice monopolurile asupra mass-mediei și numirile politice în 
consiliile de administrație ale organelor de informare în masă. Recomandăm, de asemenea, ca 
viitorul act privind libertatea mass-mediei în UE să prevadă norme care să îi împiedice pe politicieni 
să dețină mijloace de informare în masă sau să exercite o influență puternică asupra conținutului 
acestora.”  
 
Recomandăm acest lucru deoarece punerea în aplicare a normelor UE în materie de concurență 
încurajează dezvoltarea unui peisaj mediatic pluralist în care cetățenii au opțiuni multiple. Întrucât 
Comisia elaborează în prezent un act legislativ (Actul privind libertatea mass-mediei) pentru 
integritatea pieței mass-mediei din UE, această lege ar trebui să reflecte și faptul că mijloacele de 
informare în masă nu ar trebui să fie deținute sau influențate de către politicieni. 
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Subdirecția de lucru 2.3 Securitate 
 
13. „Recomandăm instituțiilor UE să joace un rol mai pregnant și să se prevaleze de toate 
instrumentele de care dispun, inclusiv de centrele naționale pentru securitate cibernetică și de 
Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA), pentru a proteja persoanele, 
organizațiile și instituțiile de noile amenințări reprezentate de încălcările securității cibernetice și 
de utilizarea inteligenței artificiale în scopuri infracționale. În plus, recomandăm ca directivele 
adoptate de UE și de agențiile sale să fie corect puse în aplicare și diseminate în toate statele 
membre.”  
 
Recomandăm acest lucru deoarece cetățenii se simt neajutorați și nu sunt la curent cu acțiunile 
întreprinse de Uniunea Europeană pentru combaterea acestor amenințări. Recomandăm acest lucru 
deoarece amenințările respective reprezintă o preocupare serioasă în ceea ce privește securitatea la 
nivel național și european. Recomandăm acest lucru deoarece Europa ar trebui să fie un veritabil 
inovator în acest domeniu. 
 
14. „Recomandăm Uniunii Europene ca, în relația sa cu țările terțe, să își consolideze mai întâi 
valorile democratice comune în interiorul granițelor. Recomandăm Uniunii Europene ca, doar după 
ce a realizat acest lucru, să joace rolul de ambasador al modelului nostru democratic în țările care 
sunt pregătite și dornice să îl pună în aplicare, prin diplomație și dialog.” 
 
Recomandăm acest lucru deoarece trebuie să privim în interior înainte de a privi în exterior. Deoarece 
Europa poate și ar trebui să sprijine statele membre în procesul de consolidare a democrațiilor lor. 
Deoarece și conducând prin puterea exemplului și sprijinind eforturile țărilor terțe pe calea 
democrației ne protejăm pe noi înșine. 
 
 

Direcția de lucru 3: Reformarea UE  
 
Subdirecția de lucru 3.1 Reforma instituțională  
 
15. „Recomandăm redenumirea instituțiilor UE pentru a clarifica funcțiile pe care le exercită. De 
pildă, Consiliul Uniunii Europene ar putea fi denumit Senatul Uniunii Europene. Comisia Europeană 
ar putea fi denumită Comisia Executivă a Uniunii Europene.”  
 
Recomandăm acest lucru deoarece, în prezent, cetățenii înțeleg cu dificultate rolurile și funcțiile 
fiecărei instituții a Uniunii Europene. Denumirile lor nu reflectă funcțiile pe care le exercită. Nu se 
poate aștepta din partea cetățenilor să facă distincția între Consiliul Uniunii Europene, Consiliul 
European și Consiliul Europei. Este important să se evite suprapunerea.  
 
16. „Recomandăm adoptarea unei legi privind alegerile pentru Parlamentul European, care să 
armonizeze condițiile electorale (vârsta de vot, data alegerilor, cerințele pentru circumscripțiile 
electorale, candidați, partidele politice și finanțarea acestora). Cetățenii europeni ar trebui să aibă 
dreptul de a vota diferite partide din Uniunea Europeană, care să includă candidați din mai multe 
state membre. Într-o perioadă de tranziție suficient de lungă, cetățenii ar avea în continuare 
posibilitatea să voteze atât pentru partide naționale, cât și pentru partide transnaționale.”  
 
Recomandăm acest lucru deoarece Uniunea Europeană trebuie să dezvolte un sentiment de unitate, 
care se poate realiza prin alegeri cu adevărat unitare pentru Parlamentul European. Aceste alegeri 
comune vor antrena răspunderea membrilor Parlamentului European, iar campania electorală se va 
axa pe teme europene comune.  
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Subdirecția de lucru 3.2 Procesul decizional  
 
17. „Recomandăm crearea unei platforme online pe care cetățenii să poată găsi și solicita informații 
verificate. Platforma ar trebui să fie asociată în mod clar cu instituțiile UE, structurată pe teme și 
ușor accesibilă (de exemplu, să includă o linie telefonică de urgență). Cetățenii ar trebui să aibă 
posibilitatea de a pune întrebări cruciale experților (de exemplu, personal didactic universitar, 
jurnaliști) și să obțină răspunsuri concrete, precum și surse.” 
 
Accesul liber la informații concrete este neprețuit pentru societatea noastră, astfel încât cetățenii să 
fie bine informați și protejați împotriva știrilor false și a dezinformării. Avem nevoie de surse de 
informare credibile și independente, care să nu fie influențate de interesele politice, economice și 
naționale. În plus, platforma poate stabili o punte de legătură (mai exact, o legătură directă) între 
cetățeni și UE. 
 
18. „Recomandăm să se organizeze un referendum la nivelul Uniunii, în cazuri excepționale, cu 
privire la aspecte extrem de importante pentru toți cetățenii europeni. Referendumul ar trebui să 
fie inițiat de Parlamentul European și să aibă forță juridică obligatorie.”  
 
Ar trebui ca, în ceea ce privește deciziile importante privind aspecte de interes la nivelul UE, cetățenii 
Uniunii să aibă o influență mai directă. Însă referendumurile ar trebui să fie organizate doar în 
împrejurări excepționale, deoarece costurile sunt prea ridicate pentru a le organiza în mod regulat. 
Suntem conștienți că această recomandare ar putea necesita o modificare a tratatului și adaptarea 
constituțiilor naționale. 
 
19. „Recomandăm crearea unei platforme digitale multifuncționale pe care cetățenii să poată vota 
în cadrul alegerilor și al anchetelor derulate online. Cetățenii ar trebui să aibă posibilitatea de a-și 
justifica votul privind aspecte și propuneri legislative importante provenite de la instituțiile 
europene. Platforma ar trebui să fie securizată, larg accesibilă și foarte vizibilă pentru fiecare 
cetățean.” 
 
Obiectivul acestei platforme este de a crește gradul de participare la elaborarea politicilor europene 
și de a facilita accesul cetățenilor la procesele de consultare și votare. Instrumentele și procesele 
existente nu sunt suficient de vizibile; de aceea avem nevoie de un instrument integrat nou pentru 
aceste funcții diferite. Un grad sporit de participare asigură luarea unor decizii mai bune, încrederea 
mai mare în rândul cetățenilor europeni și o mai bună funcționare a Uniunii Europene în general. 
 
20. „Recomandăm să se reevalueze sistemele de vot din cadrul instituțiilor UE, cu accent pe votul 
în unanimitate. «Ponderea» voturilor ar trebui să fie calculată în mod corect, astfel încât să se 
protejeze interesele țărilor mici.”  
 
Votul în unanimitate constituie o provocare semnificativă pentru procesul decizional din UE. Dat fiind 
numărul mare de state membre, este foarte dificil să se ajungă la un acord. Dacă este necesar, 
tratatele europene ar trebui să fie modificate pentru a aborda aspectele legate de unanimitate. 
 
Subdirecția de lucru 3.3 O integrare mai strânsă  
 
21. „Recomandăm UE să facă investiții publice care să asigure crearea de locuri de muncă adecvate, 
precum și îmbunătățirea și armonizarea calității vieții în UE, între statele membre și în interiorul 
statelor membre (la nivel regional). Este nevoie să se asigure supravegherea, transparența și 
comunicarea efectivă cu cetățenii în procesul de execuție a investițiilor publice, precum și să li se 
permite cetățenilor să urmărească întregul proces al investițiilor. Investițiile în calitatea vieții includ 
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educația, sănătatea, locuințele, infrastructurile fizice, precum și îngrijirea vârstnicilor și a 
persoanelor cu dizabilități, ținând cont de nevoile fiecărui stat membru. Investițiile suplimentare ar 
trebui să vizeze asigurarea unui bun echilibru între viața profesională adecvată și viața privată 
pentru a permite un stil de viață sănătos.”  
 
Recomandăm acest lucru deoarece armonizarea nivelului de trai în UE va îmbunătăți progresul 
economic în UE, ceea ce va conduce la unitatea acesteia. Acesta este un indicator fundamental în 
direcția integrării mai ample a UE. Unele dintre aceste mecanisme au fost deja institute, dar 
considerăm că se mai pot aduce îmbunătățiri. 
 
22. „Recomandăm să se dezvolte o bază comună, conform unui set de indicatori economici și 
indicatori privind calitatea vieții, pentru toate statele membre, care să asigure aceleași oportunități 
și poziționarea fiecăruia la același nivel, pentru a ajunge la o structură economică comună. Este 
important ca, în dezvoltarea unei baze comune, să se respecte un calendar clar și realist, care să fie 
stabilit de către instituții la recomandarea experților. Experții ar trebui să fie consultați, de 
asemenea, în legătură cu felul în care ar trebui să arate o astfel de structură economică comună. 
Este important, de asemenea, ca indicatorii care definesc baza comună să fie stabiliți în detaliu cu 
ajutorul experților.” 
 
Recomandăm acest lucru deoarece, dacă avem o Uniune Europeană justă, vom avea o Europă mai 
unită. Pentru ca Uniunea să fie justă, trebuie să oferim egalitatea de șanse și o bază comună întregii 
UE. O structură economică comună se poate obține doar după ce s-a constituit o bază comună. 
 
23. „Recomandăm impozitarea marilor corporații și a veniturilor generate de acestea pentru a 
contribui la investiții publice, precum și utilizarea sistemului de impozitare pentru a investi în 
educație și în dezvoltarea fiecărei țări (cercetare și dezvoltare, burse – Erasmus etc.). Este 
important, de asemenea, să se acorde atenție eliminării paradisurilor fiscale din UE.”  
 
Recomandăm acest lucru deoarece va ajuta la prevenirea evaziunii fiscale și a creării unor paradisuri 
fiscale, precum și la asigurarea conformității legislației. 
 
 

Direcția de lucru 4: Construirea identității europene  
 
Subdirecția de lucru 4.1 Educația cu privire la democrație  
 
24. „Recomandăm ca educația privind democrația în Uniunea Europeană să vizeze îmbunătățirea și 
atingerea unui standard minim de cunoștințe în toate statele membre. Această educație ar trebui 
să includă, dar să nu se limiteze la, procese democratice și informații generale despre UE, care ar 
trebui să fie predate în toate statele membre ale UE. Ea ar trebui să fie extinsă în continuare prin 
adăugarea unui set de concepte diferite care să ofere informații despre procesul democratic, acțiune 
care ar trebui să fie antrenantă și adecvată vârstei.”  
 
Această recomandare și motivele care stau la baza ei sunt importante deoarece, dacă este pusă în 
aplicare, recomandarea va asigura o viață mai armonioasă și mai democratică în Uniunea Europeană. 
Justificările sunt următoarele: tinerii ar fi educați cu privire la procesele democratice; această educație 
ar putea limita populismul și dezinformarea în dezbaterea publică; s-ar reduce discriminarea și, în cele 
din urmă, cetățenii ar fi educați și implicați în democrație mai mult decât o cere simpla lor datorie de 
a vota. 
 
25. „Recomandăm ca tehnologiile de traducere existente și emergente, cum ar fi inteligența 
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artificială, să fie dezvoltate și îmbunătățite în continuare și făcute mai accesibile, pentru a reduce 
barierele lingvistice și a consolida identitatea comună și democrația în Uniunea Europeană.”  
 
Această recomandare și motivele care stau la baza ei sunt importante deoarece, dacă este pusă în 
aplicare, recomandarea va ajuta la construirea unei identități europene comune prin îmbunătățirea 
comunicării între cetățenii tuturor statelor membre. 
 
26. „Recomandăm ca informațiile verificabile să fie puse la dispoziția cetățenilor într-o formă ușor 
accesibilă și în termeni ușor de înțeles, prin intermediul unei aplicații pe dispozitivul mobil, pentru 
a îmbunătăți transparența, dezbaterea publică și democrația. Această aplicație ar putea să 
disemineze informații privind, spre exemplu, legislația, discuții din cadrul UE, modificări aduse 
tratatului etc.”  
 
Această recomandare și motivele care stau la baza ei sunt importante deoarece, dacă este pusă în 
aplicare, recomandarea va facilita comunicarea sub forma unor dezbateri la care să participe cetățenii 
statelor membre respective, fiind mai bine informați, prin intermediul unei aplicații care ar putea avea 
multe funcții diferite. Aplicația ar trebui să fie concepută astfel încât să prezinte interes pentru toți și 
să stimuleze curiozitatea, precum și să facă informațiile tehnice mai accesibile și mai antrenante. 
Aplicația ar trebui să fie înțeleasă drept o sursă suplimentară care diseminează informații verificate în 
mod oficial și direct de către UE, pentru a îmbunătăți încrederea și transparența în dezbaterea publică 
și a ajuta la construirea unei identități europene comune.  
 
Subdirecția de lucru 4.2 Identitatea și valorile europene  
 
27. „Recomandăm UE să creeze un fond special pentru interacțiuni online și offline (mai exact, 
programe de schimb, grupuri, reuniuni) de scurtă și lungă durată între cetățenii UE, pentru a 
consolida identitatea europeană. Participanții ar trebui să fie reprezentanți ai societății din UE, 
incluzând grupuri-țintă în funcție de diverse criterii, și anume criterii demografice, socioeconomice 
și ocupaționale. Obiectivele acestui fond trebuie să fie specificate clar pentru a stimula identitatea 
europeană, iar fondul trebuie să fie evaluat periodic.”  
 
Recomandăm acest lucru deoarece aceste tipuri de interacțiuni le permit cetățenilor să împărtășească 
idei, iar contactele mai îndelungate le permit să înțeleagă diferitele culturi și să facă schimb de 
experiențe, inclusiv de practici profesionale. Este necesar un fond al UE deoarece este important ca 
toți să poată participa, inclusiv cei care nu participă în general. 
 
28. „Recomandăm UE să investească în combaterea promptă a dezinformării, susținând 
organizațiile și inițiativele existente, cum ar fi Codul de bune practici privind dezinformarea și 
Observatorul european al mass-mediei digitale, precum și inițiativele similare din statele membre. 
Măsurile de combatere ar putea include verificarea faptelor, sensibilizarea cu privire la 
dezinformare, punerea la dispoziție a unor statistici ușor accesibile, sancționarea corespunzătoare, 
în temeiul unui cadru juridic, a celor care răspândesc dezinformarea și abordarea surselor de 
dezinformare.”  
 
Această recomandare este importantă deoarece informațiile greșite și dezinformarea, care provin din 
interiorul și din exteriorul UE, generează conflicte între cetățenii UE, polarizează societatea, pun 
democrația în pericol și dăunează economiei. Dată fiind complexitatea temei, sunt necesare resurse 
umane și financiare semnificative. 
 
29. „Recomandăm 1) creșterea frecvenței interacțiunilor online și offline dintre UE și cetățenii săi 
(mai exact, întrebând cetățenii în mod direct cu privire la aspecte legate de UE și creând o platformă 
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ușor de folosit, pentru a asigura posibilitatea ca fiecare cetățean să interacționeze cu instituțiile UE 
și cu personalul oficial al UE) și 2) pentru a asigura posibilitatea ca toți cetățenii să participe la 
procesul de elaborare a politicilor UE, să își exprime opiniile și să primească feedback, recomandăm 
elaborarea unei carte, a unui cod de conduită sau a unor orientări pentru personalul oficial al UE. 
Ar trebui să existe diferite mijloace de interacțiune, astfel încât să se asigure participarea fiecărui 
cetățean.”  
 
Recomandăm acest lucru deoarece există mai multe modalități prin care cetățenii pot intra în legătură 
cu instituțiile UE (platforme online, organisme reprezentative), însă acestea nu sunt cunoscute, nu 
sunt eficace și nu sunt transparente. Există diferențe considerabile de la un stat la altul în ceea ce 
privește accesibilitatea. Interacțiunile mai frecvente și de o calitate mai bună vor da naștere unui 
sentiment de apartenență la UE în calitate de cetățeni. 
 
30. „Recomandăm ca identitatea și valorile europene (mai exact, statul de drept, democrația și 
solidaritatea) să aibă un loc special în procesul de integrare a migranților. Printre posibilele măsuri 
s-ar putea include dezvoltarea de programe sau susținerea programelor (locale) existente pentru a 
încuraja interacțiunile sociale dintre migranți și cetățenii UE sau implicarea întreprinderilor în 
programe de sprijinire a integrării migranților. În același timp, ar trebui să se lanseze programe 
similare pentru sensibilizarea cetățenilor UE cu privire la aspecte legate de migrație.”  
 
Această recomandare este importantă deoarece programele de interacțiune socială pot să sprijine 
migranții în noua lor viață și le permit celor care sunt deja rezidenți să aibă o imagine a vieții de zi cu 
zi a migranților. Dacă migranții locuiesc în ghetouri, nu există posibilitatea de a-i integra în societatea 
din țara respectivă și din UE. Este necesară o politică comună deoarece, odată intrați pe teritoriul UE, 
migranții se pot deplasa în orice țară din UE. Ar trebui să fie susținute inițiativele locale, deoarece 
administrațiile locale vor folosi fondurile într-un mod mai eficace decât administrațiile naționale. 
 
Subdirecția de lucru 4.3 Informații despre UE  
 
31. „Recomandăm UE să pună la dispoziția cetățenilor europeni mai multe informații și știri. UE ar 
trebui să recurgă la orice mijloace care sunt necesare și, totodată, să respecte libertatea și 
independența mass-mediei. Aceasta ar trebui să pună la dispoziția mijloacelor de informare în masă 
resurse și informații ample și de încredere despre activitățile și politicile UE. UE ar trebui să 
garanteze că informațiile sunt transmise în mod uniform în toate statele membre prin mass-media 
de la nivel național și european și să se asigure că statele membre încurajează radiodifuzorii publici 
și agențiile publice de presă să relateze despre afacerile europene.” 
 
Recomandăm acest lucru deoarece, pe baza experienței noastre personale și a datelor obținute de 
Eurobarometru, majoritatea cetățenilor europeni se informează din mass-media tradițională (presă, 
radio și televiziune), iar informațiile despre UE oferite în prezent pe aceste canale sunt foarte puține. 
Mass-media, în special publicul, au o funcție de serviciu public, astfel că relatările despre aspecte 
legate de UE care afectează populația europeană sunt esențiale și indispensabile pentru a îndeplini 
această funcție. Recomandăm ca informațiile publicate în diferitele state membre în legătură cu UE 
să fie identice, pentru a promova integrarea și a evita diferența de informații cu privire la aspecte 
diferite în fiecare țară. Este mai fezabil și mai puțin costisitor să se utilizeze canalele mediatice deja 
existente decât să se înființeze un canal nou pentru a se obține același rezultat. Totodată, canalele 
preexistente au avantajul că sunt deja cunoscute de către cetățeni. Niciun cetățean nu ar trebui să fie 
nevoit să aleagă între diferite canale pentru a putea accesa diferite tipuri de conținut (național sau 
european). 
 
32. „Recomandăm UE să creeze și să promoveze forumuri online și reuniuni offline multilingve în 
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cadrul cărora cetățenii să poată lansa discuții cu reprezentanți ai UE, indiferent de temă și de zona 
geografică vizată de aspectele aduse în discuție. Pentru aceste forumuri online și reuniuni offline ar 
trebui să se stabilească un termen scurt în care să fie oferite răspunsurile la întrebări. Toate 
informațiile despre aceste spații ar trebui să fie centralizate pe un site web oficial integrat, cu 
diferite funcții, cum ar fi un spațiu dedicat întrebărilor frecvente, posibilitatea de a face schimburi 
de idei, propuneri sau preocupări cu alți cetățeni, precum și un mecanism de identificare a celor mai 
susținute dintre acestea. În orice caz, accesul ar trebui să fie ușor, iar limbajul folosit să fie unul 
nebirocratic.” 
 
Recomandăm acest lucru deoarece astfel de forumuri vor crea un canal direct între cetățenii europeni 
și reprezentanții europeni, prin care aceștia vor discuta și se vor implica și care va asigura accesul ușor 
al cetățenilor la informații despre UE, aducându-le astfel la cunoștință informațiile existente. Astfel, 
se va crea o Uniune Europeană mai transparentă și mai deschisă, iar cetățenii vor fi ajutați să își 
împărtășească problemele și gândurile și să primească răspunsuri și soluții despre politici și vor putea 
totodată să ia legătura și să facă schimb de perspective și de experiențe cu alți cetățeni. 
 
33. „Recomandăm instituțiilor și reprezentanților UE să folosească un limbaj mai accesibil și să evite 
termenii birocratici în comunicările lor, păstrând, în același timp, calitatea și caracterul specializat 
al informațiilor furnizate. UE ar trebui, de asemenea, să adapteze informațiile pe care le oferă 
cetățenilor pe diferite canale de comunicare și profiluri de audiență (de exemplu, ziare, televiziuni, 
platforme de comunicare socială). UE ar trebui să depună un efort special pentru a adapta 
comunicarea la mass-media digitală cu scopul de a spori capacitatea de informare a tinerilor.” 
 
Recomandăm acest lucru deoarece existența unor informații ușor de înțeles va permite UE să ajungă 
la mai mulți cetățeni europeni, nu doar la cei implicați. Dacă există instrumente specifice noi și 
moderne pentru a viza tipuri specifice de public, cetățenii vor înțelege mai bine activitățile și politicile 
UE, în special tinerii care nu se simt apropiați sau atașați de UE.  

 
Direcția de lucru 5: Consolidarea participării cetățenilor 

 
Subdirecția de lucru 5.1 Participarea cetățenilor  
 
34. „Recomandăm prezența unor observatori independenți ai cetățenilor în cadrul proceselor 
decizionale ale UE. Ar trebui să existe un forum sau un organism permanent al reprezentanților 
cetățenilor pentru a îndeplini funcția de transmitere a unor informații de interes și importante către 
toți cetățenii UE care sunt definiți ca atare. Acei cetățeni ar lua legătura cu toți ceilalți cetățeni 
europeni în spiritul conectării de sus în jos/de jos în sus, ceea ce ar îmbunătăți dialogul dintre 
cetățeni și instituțiile UE.” 
 
Această recomandare se justifică prin prisma evidenței faptului că toți cetățenii merită să fie ținuți la 
curent cu privire la orice aspecte și pentru a asigura faptul că politicienii nu pot disimula anumite 
aspecte pe care ar prefera să nu le dezvăluie cetățenilor. Astfel, s-ar crea o punte de legătură între 
cetățeni și reprezentanții aleși prin stabilirea unor noi căi de consolidare a încrederii. 
 
35. „Recomandăm UE să redeschidă discuția cu privire la Constituția Europei în vederea elaborării 
unei constituții la care să contribuie cetățenii UE. Cetățenii ar trebui să aibă posibilitatea de a vota 
în contextul elaborării unei astfel de constituții.  Pentru a evita conflictul cu statele membre, această 
constituție ar trebui să acorde prioritate includerii drepturilor omului și a valorilor democratice. 
Elaborarea unei astfel de constituții ar trebui să țină cont de eforturile anterioare care nu s-au 
materializat niciodată într-o constituție.”     
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Această constituție ar implica tinerii în politică la nivelul UE, ar contracara forțele în creștere ale 
naționalismului, ar stabili o definiție comună a ceea ce înseamnă democrația în Europa și ar asigura 
punerea sa în practică în mod egal în rândul tuturor statelor membre, având în vedere că UE are valori 
comune în ceea ce privește democrația și drepturile omului. Un astfel de demers le-ar permite 
cetățenilor să fie incluși în procesul decizional și să se identifice într-o mai mare măsură în sensul 
apartenenței la UE – prin participarea la proces.  
 
36. „Recomandăm ca politicienii să fie mai responsabili în ceea ce privește reprezentarea cetățenilor 
care i-au ales. Tinerii, în special, sunt înstrăinați de politică și nu sunt luați în serios nici atunci când 
sunt incluși în procesul decizional. Înstrăinarea este însă o problemă universală și toți oamenii de 
toate vârstele ar trebui să fie implicați într-o măsură mai mare decât în prezent.”  
 
Este necesar să se reînnoiască definiția democrației. Trebuie să ne reamintim ce este cu adevărat 
democrația. Democrația înseamnă reprezentarea oamenilor (a cetățenilor UE). Tinerii s-au săturat și 
sunt dezamăgiți de politicieni, considerându-i membri ai unor elite cu care nu au puncte de vedere 
comune. Acesta este motivul pentru care oamenii ar trebui să fie incluși, mai mult decât sunt acum, 
prin modalități inovatoare și antrenante. Sistemul de învățământ, apoi platformele de comunicare 
socială și toate celelalte forme de mass-media ar putea îndeplini acest rol pe toată durata procesului 
și în toate limbile. 
 
Subdirecția de lucru 5.2 Participarea cetățenilor  
 
37. „Recomandăm UE să fie mai aproape de cetățeni într-un mod mai asertiv, ceea ce înseamnă 
implicarea statelor membre în promovarea participării cetățenilor în UE. UE ar trebui să promoveze 
utilizarea mecanismelor de participare a cetățenilor prin dezvoltarea de campanii de marketing și 
de publicitate. Administrațiile naționale și cele locale ar trebui să fie obligate să se implice în acest 
proces. UE ar trebui să garanteze eficacitatea platformelor de democrație participativă.”  
 
Recomandăm acest lucru deoarece platforma care există deja trebuie să fie consolidată și 
eficientizată: trebuie să existe mai mult feedback din partea cetățenilor pentru UE și invers. Nu există 
dezbateri suficiente în interiorul UE, nici între cetățeni, nici între administrații.  Recomandăm acest 
lucru deoarece cetățenii nu se implică în depunerea de petiții fie pentru că nu știu că procesul există, 
fie pentru că nu cred în soluționarea cu succes a unei astfel de petiții. 
 
38. „Recomandăm UE să creeze și să pună în aplicare programe pentru școli care să prezinte acțiunile 
întreprinse de UE în ceea ce privește mecanismele existente de participare. Aceste programe ar 
trebui să fie incluse în programa școlară privind cetățenia și etica europeană, cu conținut adecvat 
vârstei. Ar trebui să existe, de asemenea, programe pentru adulți. Ar trebui să se pună la dispoziția 
cetățenilor programe de învățare pe tot parcursul vieții pentru a-și aprofunda cunoștințele despre 
posibilitățile participării cetățenilor din UE.”  
 
Recomandăm acest lucru deoarece este important pentru viitorul copiilor noștri. Cetățenii vor să știe 
cum să își facă vocea auzită. Este important ca ei să cunoască mecanismele exacte și modul de utilizare 
a acestora, astfel încât vocea lor să fie auzită de către UE. Este important să fie incluși în mod egal toți 
cetățenii europeni. În calitate de cetățeni europeni, trebuie să știm cum să ne prevalăm de drepturile 
noastre. Prin virtutea faptului că suntem cetățeni europeni, avem dreptul să știm acest lucru. 
 
Subdirecția de lucru 5.3 Participarea cetățenilor  
 
39. „Recomandăm Uniunii Europene să organizeze adunări ale cetățenilor. Recomandăm insistent 
înființarea acestora în temeiul unei legi sau al unui regulament cu forță juridică obligatorie. 
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Adunările cetățenilor ar trebui să fie ținute o dată la 12-18 luni. Participarea cetățenilor nu ar trebui 
să fie obligatorie, ci stimulată și să fie organizată pe baza unor mandate limitate. Participanții 
trebuie să fie aleși în mod aleatoriu, pe criterii de reprezentativitate, și, totodată, să nu reprezinte 
nicio organizație și să nu fie invitați să participe prin prisma rolului lor profesional atunci când sunt 
membri ai adunării. Dacă este necesar, va exista sprijin din partea experților, astfel încât membrii 
adunărilor să aibă suficiente informații pentru dezbateri. Procesul decizional va fi în mâinile 
cetățenilor. UE trebuie să asigure angajamentul politicienilor față de deciziile adoptate de cetățeni 
în cadrul Adunărilor cetățenilor. Dacă propunerile cetățenilor sunt ignorate sau respinse în mod 
explicit, instituțiile UE trebuie să răspundă pentru acest lucru, prezentând motivele pentru care a 
fost luată o astfel de decizie.” 
 
Recomandăm înființarea Adunărilor cetățenilor deoarece dorim ca toți cetățenii să se simtă mai 
aproape de instituțiile UE și să contribuie în mod direct la procesul decizional, alături de politicieni, 
ceea ce sporește sentimentul de apartenență și eficacitatea directă. În plus, dorim ca partidele politice 
și programele lor electorale să răspundă în fața cetățenilor. 
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Anexa I: Procesul de elaborare a recomandărilor 

A. Prezentare generală a celei de a treia sesiuni  

· Bun-venit și agendă
· Contribuții de la platformă

· Explicarea obiectivelor și a 
procesului

Transformarea orientărilor în 
recomandări

· Elaborarea mesajelor-cheie 
pentru plenul Conferinței

· Cetățenii citesc și stabilesc 
prioritatea orientărilor

· Experții și verificatorii de 
informații sunt disponibili pentru 

sesiunile de întrebări și răspunsuri 

Feedback de la alte grupuri și 
finalizarea recomandărilor

· Recomandări de vot
· Remarci finale

· Finalizarea mesajelor-cheie

Cetățenii încep tranformarea
orientărilor în recomandări

PLEN

FORUM DESCHIS

SESIUNEA 
SUBGRUPURILOR

- Reconectare și pregătire
- Stabilirea priorității orientărilor

- Începerea transformării orientărilor în 
recomandări

- Transformarea orientărilor în 
recomandări

- Finalizarea recomandărilor

- Elaborarea mesajelor-cheie pentru 
plenul Conferinței

- Votarea recomandărilor

SESIUNEA 3

ZIUA 1          ZIUA 2                 ZIUA 3
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B. Modalitatea de elaborare a recomandărilor 

ETAPA 1: ORIENTĂRI

ETAPA 2: GRUPARE

ETAPA 3: PRIORITIZAREA A 5 GRUPE

ETAPA 4: 
RECOMANDĂRI
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C. Procesul detaliat de elaborare a recomandărilor 

Sesiunea plenară – prima parte 

Obiectiv: Restabilirea legăturilor în cadrul grupului de dezbatere și pregătirea pentru a treia sesiune 

Mesaj de bun venit; luarea cuvântului de către cetățeni; actualizarea platformei; prezentarea agendei 
pentru cele trei zile de dezbatere; introducere cu privire la metodologia utilizată în cadrul sesiunii 

Forumul deschis – prima parte 

Obiectiv: Stabilirea priorității orientărilor 

Citirea orientărilor și discuții informale în săli (fără servicii de interpretare); stabilirea priorității 
orientărilor prin aplicarea de etichete autocolante; Fiecare cetățean a primit 50 de etichete 
autocolante (10 de culoare verde pentru direcția de lucru 1, 10 de culoare roșie pentru direcția de 
lucru 2, 10 de culoare albastră pentru direcția de lucru 3, 10 de culoare galbenă pentru direcția de 
lucru 4 și 10 de culoare mov pentru direcția de lucru 5) și a procedat la stabilirea priorității în legătură 
cu maximum 10 orientări pentru fiecare direcție de lucru. Fiecărui cetățean i s-au alocat cinci etichete 
autocolante de culoare neagră pentru stabilirea priorității orientărilor formulate de propriul subgrup.  

Direcția 1
Garantarea 

drepturilor și 
nediscriminarea

Subdirecția 1.1
Nediscriminarea

 

Direcția 2
Protejarea 

democrației și a 
statului de 

drept

Subdirecția 2.2
Protejarea și 
consolidarea 
democrației

 

Direcția 3
Reformarea UE

Subdirecția 3.1
Reforma 

instituțională

 

Direcția 4
Construirea 
identității 
europene

Subdirecția 4.3
Informații despre 

UE

 

Direcția 5
Consolidarea 
participării 
cetățenilor

Subdirecția 5.1
Participarea 
cetățenilor

 

1.1.1.1
În toate țările UE trebuie să se aplice în mod 
egal norme uniforme, monitorizate de UE. 
Tocmai persoanele vulnerabile au cea mai 

mare nevoie de protecție.

001

 

2.3.4.1
UE ar trebui să-și consolideze angajamentul 

față de exportarea modelului său 
democratic și a valorilor sale. Nu cu arme, ci 

prin diplomație, făcând schimb de bune 
practici la nivel internațional și crescând 

sensibilizarea. 

044

 

3.1.1.2
În cadrul criteriilor de aderare la UE, criteriul 

privind valorile și democrația ar trebui să 
aibă prioritate (în fața dezvoltării 

economice).

054

 

4.2.4.1
Îmbunătățirea procesului de colectare a 

impozitelor de la marile întreprinderi 
multinaționale. Abordarea problemei 

paradisurilor fiscale.

095

 

5.2.3.1
Implicarea municipalităților, a entităților 

locale și regionale în apelul către cetățeni și 
promovarea participării lor la mecanismele 
decizionale ale UE. Asigurarea unei implicări 
speciale a școlilor și a tinerilor. Fără a-i uita 

pe adulți.

116
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Activitatea la nivel de subgrup – prima parte 

Obiectiv: Începerea transformării orientărilor în recomandări 

Sâmbătă, 11 decembrie 2021 

Activitatea la nivel de subgrup – a doua parte 

Obiectivul 1: Transformarea orientărilor în recomandări 

S-a urmat aceeași metodologie precum în cazul activității la nivelul subgrupului 1. 

Obiectivul 2: Oferirea/primirea de feedback către/de la celelalte subgrupuri din cadrul aceleiași 
direcții de lucru. 

Obiectivul 3: Oferirea/primirea de feedback către/de la celelalte subgrupuri din cadrul direcțiilor de 
lucru diferite. 

S-a utilizat în continuare aceeași metodologie. 

Obiectivul 4: Finalizarea recomandărilor 

În această ultimă etapă, s-a încercat integrarea feedbackului primit de la celelalte subgrupuri și în urma 
verificării faptelor. Subgrupurile și-au finalizat recomandările. 

Duminică, 12 decembrie 2021 

Forumul deschis – partea a doua 

Obiectiv: Elaborarea mesajelor-cheie pentru adunarea plenară a conferinței. 

Grupul de 20 de reprezentanți ai grupului de dezbatere care participă la adunarea plenară a conferinței 
a desfășurat activități de elaborare a mesajelor-cheie și în perioada dintre sesiuni. În acest scop, 
aceștia au intervievat alți participanți pentru a încerca să surprindă aceste mesaje și pentru a putea 
comunica într-un mod facil constatările grupului de dezbatere. Mesajele-cheie ar trebui să reflecte 
recomandările și justificările acestora. 

Sesiunea plenară – partea a doua 

Obiectiv: Votarea recomandărilor 

Instrucțiuni date participanților: 

 

1. Apăsați un buton de pe tabletă. 

 

2. Scanați un cod QR pentru a 

accesa linkul formularului 
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care conține recomandările 

din cadrul direcției de lucru. 

3. Verificați numărul personal 

de identificare (PIN) specificat 

pe spatele tabletei. 

PIN: Personal Identification Number

Your answer

STREAM 1 – Ensuring rights and non-discrimination
Conference on the Future of Europe
European Citizens’ Panel 2: “European democracy/values and rights, rule of law, security”

1.1 Non-discrimination / 1.2 Gender Equality
1.3 Protecting human rights and the rights of nature and animals
1.4 Right to privacy

 

 

4. Introduceți PIN-ul în formular. 

 

 

5. Votați pentru sau 

împotrivă în legătură cu 

fiecare dintre recomandările 

din fiecare direcție de lucru și 

apăsați butonul 

„Transmitere”. 

 
 
 
 
 
 
6. Recomandările în legătură 
cu care participanții și-au 
exprimat votul favorabil în 
proporție de 70 % sau peste 
acest prag sunt adoptate. 
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Anexa II: Contribuția experților și a verificatorilor de fapte în sprijinul procesului de verificare a 

faptelor 

Contribuția experților și a verificatorilor de fapte a fost coordonată de așa-numitul „Centru de 
Cunoștințe și Informații – KICK”, compus din membri ai Secretariatului comun și ai grupului de 
deliberări, cu sprijinul studenților postdoctoranzi ai Institutului Universitar European. În cazul în care 
participanții, moderatorii, observatorii sau experții participanți au observat că sunt necesare clarificări 
ale faptelor, acest aspect s-a comunicat KICK, care a redirecționat solicitarea în cauză expertului și/sau 
verificatorului de fapte corespunzător. 

Mai mulți experți disponibili la fața locului și online au urmărit dezbaterile subgrupurilor pentru a 
putea declanșa activitatea de verificare a faptelor. În plus, experți din partea a trei instituții au fost 
disponibili la cerere pentru a răspunde solicitărilor de verificare a faptelor din domeniile de 
competență ale acestora, în special în ceea ce privește instrumentele de reglementare și alte 
instrumente de politică existente.  

Experților și verificatorilor de fapte li s-au solicitat răspunsuri scrise cât mai clare posibil, care să fie 
furnizate într-un termen foarte scurt și să poată fi transmise de către moderator participanților în baza 
aprobării de către KICK. 

Lista de experți disponibili la fața locului și online: 

Experți pentru direcția de lucru 1 – Garantarea drepturilor și nediscriminarea 

 

• Costanza Hermanin, Policy Leader Fellow la Institutul Universitar European din Florența 

• Hielke Hijmans, președinte al Camerei de Litigii/membru al Comitetului Executiv al Autorității 

de Protecție a Datelor din Belgia  

 

Experți pentru direcția de lucru 2 – Protejarea democrației și a statului de drept 

 

• Carlos Closa Montero, profesor, Școala de guvernanță europeană și transnațională din cadrul 

Institutului Universitar European/IPP-CSIC, Spania 

• Paul Blokker, conferențiar universitar în sociologie, Universitatea din Bologna 

• Raphael Bossong, Institutul German pentru Afaceri Internaționale și în Domeniul Securității 

• Elda Brogi, profesor, Centrul pentru Politici Mediatice și Libertatea Mass-Mediei din cadrul 

Institutului Universitar European. Membră a Comitetului Executiv al EDMO, Observatorul 

European al Mass-Mediei Digitale 

 

Experți pentru direcția de lucru 3 – Reformarea UE 

 

• Katrin Auel, coordonatoare a Grupului de cercetare în domeniul guvernanței europene, al 

finanțelor publice și al piețelor muncii la Institutul de Studii Superioare din Viena 

• Corinna Stratulat, Centrul European de Politici, coordonatoare a Programului „Politici și 

Instituții Europene” și Analist Principal de Politici 

• Ariadna Ripoll Servent, profesor specializat în politici UE la Centrul de Studii asupra Uniunii 

Europene din Salzburg (SCEUS) și în cadrul departamentului de Științe Politice și Sociologie al 

Universității din Salzburg 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.coleurope.eu/whoswho/person/costanza.hermanin__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVGCC422NQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/lsts.research.vub.be/en/hielke-hijmans__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVF2yb_QgA$
https://urldefense.com/v3/__http:/ipp.csic.es/en/personal/carlos.closa__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVG5Fcuh8A$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.unibo.it/sitoweb/paulus.blokker/en__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVFAty3Umg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.swp-berlin.org/en/researcher/raphael-bossong__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVERvLDITQ$
https://cmpf.eui.eu/team/brogi-elda/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.ihs.ac.at/people/Katrin-Auel/__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVHyfGp6QA$
https://joinus.epc.eu/en/analysts/Corina-Stratulat~104fc8
https://urldefense.com/v3/__https:/www.coleurope.eu/whoswho/person/ariadna.ripoll-servent__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVHBw78d5w$
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• Diane Fromage, beneficiar individual al programului Marie Sklodowska-Curie în cadrul Școlii 

de Drept și Științe Politice din Paris  

• Kalypso Nicolaïdis, profesor în cadrul Școlii de guvernanță europeană și transnațională și 

profesor de relații internaționale la Universitatea Oxford 

• Ulrike Liebert, deținătoare a unei catedre Jean Monnet în domeniul studiilor europene, 

Universitatea Bremen 

 

Experți pentru direcția de lucru 4 – Construirea identității europene 

 

• Hans-Jörg Trenz, profesor de sociologia culturii și comunicării la Scuola Normale Superiore din 

Pisa/Florența, Italia 

• Antoine Godbert, fost director al Agenției Erasmus din Bordeaux, membru al Cercle Erasmus 

 

Experți pentru direcția de lucru 5 – Consolidarea participării cetățenilor 

 

• Alberto Alemanno, profesor specializat în drept european și politici UE la HEC Paris 

• Dominik Hierlemann, Fundația Bertelsmann  

 

 

Anexa III: Alte recomandări care au fost examinate de grupul de dezbatere și nu au fost adoptate 

Direcția de lucru 1 Garantarea drepturilor și nediscriminarea  
 

Subdirecția de lucru 1.1 Nediscriminarea / Subdirecția de lucru 1.2 Egalitatea de gen  
 
„Recomandăm UE să includă în mod activ minoritățile în procesul de elaborare a politicilor în ceea 
ce privește aspectele-cheie ale instituțiilor de stat (de exemplu, poliția și ONG-urile). Recomandăm 
UE să înființeze un comitet consultativ ales în mod direct de către minorități. În componența sa, ar 
trebui să predomine reprezentanți ai minorităților, ONG-urile fiind, de asemenea, prezente.  Acest 
comitet ar trebui să aibă un rol formator în instruirea funcționarilor publici pentru a se ocupa de 
nevoile minorităților. Organismul ar trebui să aibă drept de vot pe teme legate de minorități.” 
 
Recomandăm acest lucru deoarece vocile minorităților nu sunt auzite suficient. Persoanele care 
aparțin minorităților ar trebui să vorbească în nume propriu, în mod autonom și la un nivel 
profesional; de aceea am combinat reprezentarea prin vot și expertiza. 
 
Direcția de lucru 2: Protejarea democrației și a statului de drept  
 
Subdirecția de lucru 2.2 Protejarea și consolidarea democrației / Subdirecția de lucru 2.4 Mass-media 
și dezinformarea  
 
„Recomandăm înființarea unei agenții de monitorizare a mass-mediei audiovizuale, a presei scrise 
și a mass-mediei digitale la nivel european. Această agenție ar trebui să monitorizeze mijloacele de 
informare în masă de la nivel național pentru a se asigura că acestea respectă un proces imparțial 
și obiectiv în producția lor de conținut. Pentru a preveni dezinformarea, agenția ar trebui să asigure 
un sistem de notare a nivelului de încredere al mijloacelor de informare în masă de la nivel național. 

http://dianefromage.eu/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.eui.eu/people?id=kalypso-nicolaidis__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVEtcj1KWQ$
https://www.monnet-centre.uni-bremen.de/people/prof-dr-ulrike-liebert/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.sns.it/en/persona/hans-jorg-trenz__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVFUxe-Bwg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.hec.edu/en/faculty-research/faculty-directory/faculty-member/alemanno-alberto__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVGKlGFKoA$
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/about-us/who-we-are/contact/profile/cid/dominik-hierlemann/
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Acest sistem de notare ar trebui să fie ușor de înțeles de către cetățeni.”  
 
Recomandăm acest lucru deoarece avem nevoie de o evaluare a mass-mediei și a încrederii de care 
se bucură aceasta, dar și de o diversitate a mass-mediei în statele membre. O agenție a UE ar fi cea 
mai obiectivă soluție pentru asigurarea acestui lucru. În plus, un sistem de notare le permite 
cetățenilor să facă alegeri în cunoștință de cauză și stimulează mijloacele de informare în masă să 
furnizeze știri de încredere. Dacă sistemul de notare se dovedește insuficient pentru a asigura că 
mijloacele de informare în masă prezintă încredere, agenției ar trebui să i se atribuie, de asemenea, 
competența de a impune sancțiuni. 
 
Direcția de lucru 5: Consolidarea participării cetățenilor 
 
Subdirecția de lucru 5.1 Participarea cetățenilor  
 
„Recomandăm înființarea unui organism de reprezentare a cetățenilor cu scopul de a discuta și a 
fundamenta procesul decizional în mod semnificativ – ori de câte ori există o anumită chestiune cu 
privire la care se iau decizii la nivelul UE și care prezintă o semnificație majoră pentru cetățenii 
europeni (așa cum au decis cetățenii – eventual prin intermediul unor anchete). Acesta ar trebui să 
fie un grup diversificat de aproximativ 100 de cetățeni din toate statele membre, cu o cotă egală de 
reprezentare pentru fiecare stat. Componența grupului ar trebui să se schimbe periodic.”  
 
Recomandăm acest lucru deoarece este important să se evite probleme precum corupția, care pot să 
apară în cadrul unui organism reprezentativ permanent, și deoarece este esențial ca un astfel de 
organism să fie reprezentat în mod egal de către toate statele pentru a se evita o putere decizională 
inechitabilă. Funcționând astfel, s-ar evita probleme legate de reuniunile sau utilizarea în permanență 
a tehnologiei la distanță. 
 
 
 
 

Anexa IV Orientări grupate3 

Direcția de lucru 1 Garantarea drepturilor și nediscriminarea 

Subdirecția de lucru 1.1 Nediscriminarea 

1. Orientarea 1.1.1.1 : În toate statele membre, trebuie să se aplice în mod egal norme uniforme, care să 
fie monitorizate de UE. Cei vulnerabili sunt și cei care au nevoie de mai multă protecție. 

 
2. Orientarea 1.1.1.2 : Minoritățile trebuie să fie mai implicate și mai bine reprezentate. Acestea trebuie 

să se implice în elaborarea legilor, iar societatea trebuie să le asculte cu mai multă atenție.  
Orientarea 1.1.1.3 : Reprezentanții minorităților ar trebui să beneficieze de o reprezentare solidă și 
autonomă în instituțiile UE. 
Orientarea 1.1.2.4 : Sunt necesare structuri îmbunătățite pentru participarea activă a minorităților. 
Orientarea 2.3.2.3 : UE ar trebui să îmbunătățească incluziunea și diversitatea și să sporească spațiul 
de vizibilitate și de exprimare pentru persoanele care aparțin minorităților, deoarece acestea nu sunt 
suficient reprezentate în instituțiile publice și private și la evenimentele organizate la nivel național și 
european. În prezent, organizațiile publice și private sunt în continuare prea omogene și prea puțin 

 
3  În cadrul procesului de grupare, trei orientări nu au fost incluse pe listă din greșeală: Orientarea 5.3.1.1 : 
promovarea educației cu privire la participare (la nivelul UE), Orientarea 1.2.2.4 : UE trebuie să contribuie la regândirea 
conceptelor de masculinitate și feminitate și Orientarea 1.2.2.1 : Lupta culturală, recunoașterea și înțelegerea privilegiului 
de a fi „bărbat”, astfel încât să se sporească gradul de sensibilizare cu privire la ceea ce înseamnă a fi „femeie”. Cetățenii au 
fost informați în acest sens.  
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diverse și incluzive.  
 

3. Orientarea 1.1.1.4 : Este necesar să se prezinte o imagine realistă a minorităților în școli, temerile 
trebuie abordate, iar informațiile furnizate trebuie să se sprijine pe fapte; de asemenea, trebuie stabilit 
un dialog cu minoritățile. Același lucru este valabil și la locul de muncă. Aceste aspecte trebuie 
prevăzute prin lege.   
Orientarea 2.3.2.2 : UE ar trebui să îndemne guvernele naționale să introducă în școli educația 
împotriva violenței, de pildă lecții despre respectarea minorităților etnice și religioase, însă și educația 
sexuală și cu privire la gen, deoarece aceste aspecte sunt direct legate de problema abuzului sexual, a 
violenței și a homofobiei.   
Orientarea 2.3.2.4 : UE ar trebui să investească resurse pentru a sprijini bunele practici de combatere 
a violenței existente în statele membre. Acest lucru s-ar putea realiza, de pildă, prin susținerea centrelor 
publice și private de sprijin care există în diverse state. 
Orientarea 2.3.2.1 :  UE ar trebui să aibă un rol mai ferm în protejarea populației LGBTI+ împotriva 
violenței și discriminării.  
Orientarea 2.3.2.5 : În ceea ce privește educația și creșterea gradului de sensibilizare cu privire la 
violență, trebuie să avem în vedere nu numai copiii, ci și populația generală. 

 
4. Orientarea 1.1.2.3 : Statele membre trebuie să colecteze mai multe date despre discriminare. Este 

necesară și o procedură de raportare mai eficace, în cadrul căreia statele să fie obligate să colecteze și 
să transmită date cu privire la discriminare. Datele ar trebui anonimizate și făcute publice. În plus, ar 
trebui să se asigure accesul la sprijin. Este necesar ca, în cadrul platformei, să fie clar conceptul de 
discriminare multiplă. (Trebuie să existe o modalitate de combatere a abuzului).  
Orientarea 1.2.3.3 : Ar trebui să se aplice sancțiuni în cazurile de discriminare.  
 

5. Orientarea 1.1.3.1 : UE ar trebui să îmbunătățească accesul tinerilor și al vârstnicilor pe piața muncii și 
să reducă discriminarea. 
 

6. Orientarea 1.1.3.2 : Pragul de vârstă de la care se poate vota ar trebui coborât la 16 ani. 
 

Subdirecția de lucru 1.2 Egalitatea de gen 

7. Orientarea 1.2.1.1 : Sunt necesare acțiuni de formare pentru mamele care revin la serviciu în urma 
concediului de maternitate.  
 

8. Orientarea 1.2.1.2 : Telemunca facilitează dezvoltarea carierelor femeilor, în special în situația în care 
acestea trebuie să se ocupe și de îngrijirea copiilor.  
 

9. Orientarea 1.2.1.3 : Părinții unici susținători ai familiei monoparentale ar trebui să poată opta pentru 
un program redus de muncă pentru a se putea dedica familiei.  
 

10. Orientarea 1.2.1.4 : Sunt necesare mai multe grădinițe în cadrul întreprinderilor pentru a facilita 
echilibrul dintre viața profesională și cea privată. Orientarea 1.2.1.5 : Concediul de paternitate ar trebui 
să fie mai atractiv.  
Orientarea 1.2.5.2 : Bărbații ar trebui să îți asume și responsabilități alocate în mod tradițional femeilor.  
 

11. Orientarea 1.2.3.1 : Este necesar să se recunoască și alte dificultăți cu care se confruntă cetățenii, cum 
ar fi handicapul.  
 

12. Orientarea 1.2.3.2 : Este necesară crearea unei platforme prin intermediul căreia cetățenii să poată 
accesa mai ușor serviciile instanțelor și să poată obține asistență, de pildă un ombudsman. 
 

13. Orientarea 1.2.4.1 : Lupta culturală menționată mai sus ar trebui să abordeze, de asemenea, abuzul și 
amenințările la adresa femeilor din partea unei rude apropiate sau a partenerului.  
 

14. Orientarea 1.2.5.1 : Ar trebui să se realizeze interviuri anonime de angajare, astfel încât genul să nu 
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reprezinte un criteriu de selecție. De asemenea, interviurile ar putea fi înregistrate pentru a se putea 
verifica eficacitatea acestora.  
Orientarea 1.2.5.4 : Pentru a evita discriminarea, agențiile de plasare a forței de muncă ar trebui să 
dețină responsabilitatea angajării. 
 

15. Orientarea 1.2.5.3 : Cadrul juridic european ar trebui să combată încălcările drepturilor din domeniul 
muncii. UE ar trebui să se asigure că statele membre pun în aplicare norme împotriva discriminării 
pentru a se putea atinge egalitatea de gen. UE ar trebui să asigure consiliere juridică pentru a sprijini 
asistența juridică acordată în vederea combaterii discriminării. 
 

16. Orientarea 1.2.5.5 : Este necesar să se asigure un program de lucru flexibil.  
 

Subdirecția de lucru 1.3 Protejarea drepturilor omului și a drepturilor naturii și ale animalelor 

17. Orientarea 1.3.1.2 : Educația și comunicarea ar putea reprezenta o altă orientare mai sustenabilă care 
să contribuie la împărtășirea perspectivelor asupra drepturilor și a libertăților și la menținerea unității 
UE.  
Orientarea 2.1.2.4 : Programele școlare de la toate nivelurile educaționale trebuie să includă în mod 
constant și continuu informații despre valorile/cetățenia/structura UE etc. Este necesar să se 
investească în educație civică europeană.  
 

18. Orientarea 1.3.2.1 : Este necesar să se consolideze mandatul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a 
Uniunii Europene cu instrumente pentru protecția persoanelor vulnerabile și a minorităților în toate 
statele membre. 
 

19. Orientarea 1.3.2.2 : Independența și consolidarea capacităților mass-mediei și jurnaliștilor ar putea 
contribui la transmiterea unor informații echilibrate despre, de pildă, minorități și migranți, la 
reflectarea aspectelor pozitive și la reducerea stereotipurilor exagerate despre migranți și refugiați.  
 

20. Orientarea 1.3.3.1 : UE ar trebui să stabilească norme comune cu privire la protecția bunăstării 
animalelor din crescătorii. 
Orientarea 1.3.3.3 : O orientare ar putea fi oprirea subvenționării la nivelul UE a unei mari părți din 
piața agricolă de producere și creștere în masă a animalelor în condiții precare de bunăstare a acestora.  
 

21. Orientarea 1.3.3.2 : Drepturile animalelor sunt aspecte secundare în raport cu protecția drepturilor 
omului și a mediului. 
 

22. Orientarea 1.3.3.4 : O altă orientare sub forma impozitării factorilor negativi asupra climei, precum 
emisiile de metan și CO2 provenite din agricultură, și a armonizării impozitării pentru a încuraja 
producătorii locali de carne ar contribui la protecția climei și ar reduce transportul animalelor pe 
distanțe lungi. 

 

Subdirecția de lucru 1.4 Dreptul la viață privată 

23. Orientarea 1.4.1.1 : Ar trebui realizat un audit periodic al serviciilor online pentru a preveni și a verifica 
existența încălcărilor și/sau a abuzurilor asupra drepturilor la viață privată/protecției datelor.  
Orientarea 1.4.1.2 : Ar trebui instituite amenzi pentru întreprinderile care încalcă drepturile la viață 
privată/protecția datelor; amenzile ar trebui să fie proporționale cu valoarea de piață a întreprinderilor 
în cauză.  
 

24. Orientarea 1.4.2.1 : Ar trebui stabilite reglementări pentru furnizorii de servicii care să prevadă 
transmiterea de documentații și solicitări ale consimțămintelor intuitive și ușor de înțeles de către 
utilizatori în legătură cu protecția datelor. 
Orientarea 1.4.2.2 : Este necesar să se sporească gradul de sensibilizare cu privire la existența 
organismelor naționale și europene de protecție a datelor. 
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Orientarea 2.3.3.4 : UE ar trebui să ofere mecanisme de protecție a datelor cu caracter personal care 
să fie ușor accesibile tuturor cetățenilor.  
 

25. Orientarea 1.4.3.1 : Este necesară împiedicarea partajării de către site-urile web a informațiilor de tip 
„cookie” cu terții.  
 

26. Orientarea 1.4.3.2 : Sunt necesare revizuirea și actualizarea legislației curente pentru a se asigura 
proporționalitatea utilizării datelor în raport cu nevoile reale. 
Orientarea 1.4.3.3 : Este necesar să se inițieze un proces decizional specific la nivelul UE pentru a se 
clarifica modul în care se realizează compromisul dintre partajarea datelor și prevenirea abuzurilor 
asupra acestora (cu diferențieri corespunzătoare pentru fiecare sector în parte, de exemplu sănătate, 
securitate etc.).  

 
27. Orientarea 1.4.4.1 : Este necesar să se permită aderarea UE la Convenția Europeană a Drepturilor 

Omului pentru a garanta în mod egal respectarea de către toate statele membre a dreptului la viață 
privată și la protecția datelor. 
 

28. Orientarea 1.4.5.1 : Este necesar să se prevadă norme mai clare și mai stricte cu privire la utilizarea 
platformelor de comunicare socială de către minori pentru a preveni riscurile la adresa vieții private a 
acestora. 
Orientarea 1.4.5.2 : Programe școlare dedicate. 
Orientarea 2.3.3.2 : Educația și prevenția sunt prioritare. UE ar trebui să investească resurse în statele 
membre pentru educarea și sensibilizarea copiilor în școli în legătură cu protecția datelor cu caracter 
personal ale acestora. 
Orientarea 2.3.3.3 : UE ar trebui să promoveze sensibilizarea cetățenilor și să utilizeze campanii de 
sensibilizare cu privire la protecția datelor cu caracter personal. 
 
 

Direcția de lucru 2: Protejarea democrației și a statului de drept 

Subdirecția de lucru 2.1 Protejarea statului de drept 

29. Orientarea 2.1.1.1 : UE ar trebui să solicite statelor membre să abordeze în mod activ aceste aspecte 
în cadrul jurisdicțiilor naționale. 
 

30. Orientarea 2.1.1.2 : UE ar trebui să ia măsuri de combatere a anonimității direcționate în scopuri care 
vizează utilizarea unor practici lipsite de etică în domeniul publicațiilor. 
 

31. Orientarea 2.1.2.1 : UE ar trebui să investească în eforturi ramificate în vederea consolidării valorilor 
democratice în statele membre. 
 

32. Orientarea 2.1.2.2 : UE ar trebui să investească în măsuri (proiecte) care promovează cooperarea și 
schimbul dintre diverse grupuri/regiuni/națiuni. 
 

33. Orientarea 2.1.2.3 : Este necesară crearea unor spații în care să nu se emită judecăți și în care statele 
să poată învăța unele de la altele, cu scopul de a îmbunătăți practicile democratice. 
 

34. Orientarea 2.1.3.1 : Este necesară crearea unor partide politice transnaționale europene, în care să se 
poată înscrie toți politicienii europeni.  
 

35. Orientarea 1.1.2.1 : Sunt necesare sancțiuni clare ale UE împotriva statelor membre, care să fie aplicate 
efectiv și care să aibă un efect descurajator. Una dintre acestea poate fi anularea fondurilor UE. 
Orientarea 1.3.1.1 : Este necesar ca sancțiunile să fie combinate cu un sistem de recompensare, precum 
și să se definească grupuri de state membre în funcție de nivelul de punere în aplicare a drepturilor 
omului, a libertăților și a egalității.  
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Orientarea 2.1.4.1 : Mai întâi, UE ar trebui să inițieze un dialog cu statele care nu își respectă obligațiile 
în acest sens. În al doilea rând, ar trebui să se aplice articolul 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană. 
În sfârșit, ar trebui retrase fondurile UE pentru statele care nu își respectă obligațiile în acest sens. 
Orientarea 2.2.2.2 : Avem nevoie de un cadru comun de reglementare. În cazul nerespectării acestui 
cadru de reglementare, se pot utiliza sancțiuni.  
Orientarea 4.2.1.4 : Sancțiunile trebuie aplicate doar ca măsură de ultimă instanță, în eventualitatea în 
care nu funcționează nicio altă măsură – inclusiv dialogul. Este necesară instituirea unui cadru și a unei 
ordini de utilizare a sancțiunilor. 

 

Subdirecția de lucru 2.2 Protejarea și consolidarea democrației 

36. Orientarea 2.2.1.1 : Este necesară o bază comună în ceea ce privește înțelegerea și identificarea unui 
caz de corupție. Care sunt situațiile în care sunt adecvate activitățile de lobby și când se transformă 
acestea în corupție?  
Orientarea 2.2.1.2 : Este necesară protecția celor care luptă împotriva corupției. Este necesar să îi 
protejăm pe aceștia și, mai apoi, să protejăm procesul prin care realizăm acest lucru. Este necesar să 
identificăm modul în care putem acționa astfel. 
Orientarea 4.2.4.3 : Sunt necesare norme îmbunătățite cu privire la activitățile de lobby din UE pentru 
a reduce pierderile financiare cauzate de corupție. 
 

37. Orientarea 2.2.3.1 : Toate statele membre ar trebui să aibă obligația de a introduce un venit minim 
european și un salariu minim european care să asigure un trai decent. Este necesară sprijinirea 
persoanelor care necesită reintegrarea pe piața muncii.  
Orientarea 2.3.5.2 : UE ar trebui să introducă un salariu minim la nivel european.  

 

Subdirecția de lucru 2.3 Securitate 

38. Orientarea 2.3.1.1 : Echilibrul dintre securitate și drepturi, în special în ceea ce privește libertatea de 
exprimare, reprezintă o problemă esențială de securitate, însă și o problemă dificil de abordat. În 
calitate de cetățeni, este dificil să ne poziționăm cu privire la acest subiect. 
 

39. Orientarea 2.3.1.2 : Suntem conștienți că amenințările la adresa securității sunt grave, însă suntem de 
părere că Europa ar trebui să evite să ia măsuri autoritare și că, în schimb, aceasta ar trebui depună mai 
multe eforturi în vederea prevenirii și a descurajării acestor amenințări. 
 

40. Orientarea 2.3.1.3 : Acțiunile UE ar trebui coordonate cu cele ale marilor corporații din domeniul 
serviciilor digitale și ale platformelor de comunicare socială (Facebook, Google și Twitter), precum și cu 
cele ale forțelor de poliție din diferitele state membre pentru a-i descuraja pe cei care publică diverse 
conținuturi periculoase și pentru a desfășura anchete polițienești cu scopul de a descoperi sursa acestor 
conținuturi periculoase și nivelul de amenințare.  
 

41. Orientarea 2.3.2.6 : UE ar trebui să încurajeze ministerele educației din statele membre să asigure 
servicii de consiliere psihologică în școli pentru toți copiii și pentru toate familiile, nu numai pentru 
persoanele care au nevoie de aceasta sau pentru persoanele care beneficiază de sprijinul asistenților 
sociali. 
 

42. Orientarea 2.3.3.1 : În scopul protecției datelor, Regulamentul general privind protecția datelor trebuie 
aplicat și respectat.  

 
43. Orientarea 2.3.3.5 : Instituțiile UE și statele membre ar trebui să își coordoneze mai bine acțiunile prin 

care își protejează cetățenii, democrația și valorile împotriva noilor amenințări din exterior, precum cele 
la adresa securității cibernetice și utilizarea în scopuri infracționale a inteligenței artificiale.  
 

44. Orientarea 2.3.4.1 :  UE ar trebui să își consolideze angajamentul de a-și exporta modelul de democrație 
și valorile în afara granițelor sale. Acest lucru ar trebui să se realizeze nu prin intermediul armelor, ci 
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prin diplomație, partajarea la nivel internațional a bunelor practici și sensibilizare. 
 

45. Orientarea 2.3.4.3 : UE ar trebui să își consolideze acțiunile de coordonare pentru a eficientiza dialogul, 
medierea și negocierile cu statele învecinate în ceea ce privește aspectele legate de frontiere. 
 

46. Orientarea 2.3.5.1 : Cetățenii europeni ar trebui protejați împotriva accidentelor la locul de muncă; de 
asemenea, ar trebui să se acționeze în vederea prevenirii mediilor de lucru nesănătoase sau 
periculoase.  
 

47. Orientarea 2.3.6.1 : UE ar trebui să depună mai multe eforturi pentru a impune transparența 
tranzacțiilor bancare și financiare. 
 

48. Orientarea 2.3.7.1 : Este necesar ca instituțiile UE să depună mai multe eforturi pentru a combate și a 
controla fenomenele structurale ale terorismului și criminalității organizate.  
 

49. Orientarea 2.3.7.2 : Propunem înființarea unei agenții europene de combatere a terorismului și a 
criminalității organizate (inclusiv a structurilor de tip mafiot și a noilor forme de criminalitate 
organizată, precum grupările care acționează la nivel internațional). 
 

50. Orientarea 2.3.7.3 : Este necesară înființarea unei poliții europene reale. 
 

Subdirecția de lucru 2.4 Mass-media și dezinformarea 

51. Orientarea 2.4.1.1 : Nu ar trebui ca politicienilor să li se permită să dețină participații în cadrul 
entităților din domeniul mass-mediei.  
Orientarea 2.4.1.2 : Este necesară instituirea unui proces de verificare la nivel european pentru a 
dovedi imparțialitatea întreprinderilor din domeniul mass-mediei finanțate de politicieni.  
Orientarea 2.4.1.3 : Este necesară crearea unui spațiu al știrilor neutre, respectiv a unui spațiu al știrilor 
cărora să nu li se mai atribuie încărcătură emoțională.  
Orientarea 2.4.2.1 : Este necesară instituirea unui proces de verificare la nivel european pentru a 
dovedi imparțialitatea și obiectivitatea știrilor. Este necesară crearea unui spațiu al știrilor neutre.  
Orientarea 3.2.2.1 : S-ar putea institui indicatori sau un sistem de notare prin intermediul cărora să se 
evalueze credibilitatea furnizorilor de știri și a informațiilor publicate de UE (un indicator putând fi 
falsitatea dovedită a unor articole etc.). Orientarea 5.1.2.6 : Sunt necesare separarea politicii de mass-
media și controlul acestei separări. Printre altele, partidele nu ar trebui să dețină platforme mediatice. 
 

52. Orientarea 2.4.2.2 : Este necesar ca utilizatorii noi să dispună de o mai bună educație în ceea ce privește 
înțelegerea acestui spațiu informațional. Este necesar să educăm copiii din școală și să îi facem să 
înțeleagă modul în care se creează știrile. Există un analfabetism informațional, iar această problemă 
trebuie soluționată. Avem nevoie de educație în domeniul mass-mediei.  
Orientarea 2.4.3.1 : Sunt necesare sesiuni de formare în școli pe această temă, precum și educarea 
tinerilor pentru o informare corespunzătoare. 
Orientarea 2.4.3.2 : Este necesar un număr mai mare de evenimente de formare, cum ar fi 
evenimentele special organizate pentru cetățenii care locuiesc în zone rurale, prin intermediul cărora 
aceștia să poată înțelege fluxul informațiilor.  

 
 

Direcția de lucru 3: Reformarea UE 

Subdirecția de lucru 3.1 Reforma instituțională 

 
53. Orientarea 3.1.1.1 : Este necesară o transparență sporită a temeiurilor în baza cărora unele țări 

candidate sunt acceptate în UE, în timp ce altele nu sunt acceptate. 
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54. Orientarea 3.1.1.2 : În cadrul criteriilor de aderare la UE, ar trebui să i se acorde prioritate criteriului 
privind valorile și democrația (în raport cu dezvoltarea economică). 
 

55. Orientarea 3.1.2.1 : Este necesar să se ofere țărilor candidate un sprijin mai mare din partea UE, astfel 
încât acestea să își poată consolida instituțiile și economiile (sub supravegherea atentă a Uniunii 
Europene). 
 

56. Orientarea 3.1.3.1 : Cetățenii Uniunii Europene ar trebui să aibă dreptul de a vota liste de candidați ai 
unor partide transnaționale în cadrul alegerilor pentru Parlamentul European (fie prin intermediul unei 
liste unice transnaționale, fie prin intermediul a două liste – una națională și una transnațională). 
 

57. Orientarea 3.1.5.1 : Ar trebui să se realizeze o revizuire amplă a competențelor Uniunii Europene și ale 
instituțiilor Uniunii Europene. 
 

58. Orientarea 3.1.5.2 : Ar trebui să se aloce mai multe competențe acelor instituții ale UE care sunt alese 
direct de cetățenii UE. 
 

59. Orientarea 3.1.6.1 : Instituțiile UE ar trebui redenumite, astfel încât denumirile acestora să producă 
mai puține confuzii în rândul cetățenilor.  
Orientarea 3.1.6.2 : Uniunea Europeană ar trebui să dispună de simboluri mai distinctive (precum logo-
urile) care să nu fie atât de similare celor ale altor organizații internaționale (cum ar fi Consiliul Europei).  
Orientarea 3.1.6.3 : Uniunea Europeană ar trebui să fie precisă în comunicările sale – aceasta ar trebui 
să utilizeze mai degrabă termenul „Uniunea Europeană” decât „Europa”, deoarece Europa este un 
termen mai amplu, care nu include numai Uniunea Europeană. 
 

Subdirecția de lucru 3.2 Procesul decizional 

60. Orientarea 3.2.2.2 : Este necesară crearea unei platforme online în cadrul căreia cetățenii să poată 
publica informații de care nu sunt siguri, iar experții să poată verifica aceste informații. 
 

61. Orientarea 3.2.3.1 : Ar trebui să se organizeze un referendum la nivelul Uniunii cu privire la aspecte 
extrem de importante pentru toți cetățenii europeni. 
 

62. Orientarea 3.2.3.2 : Este necesară o reflecție mai aprofundată asupra votului prin internet, precum și 
asupra contribuțiilor online ale cetățenilor pentru ca acestea să influențeze procesul decizional. 
 

63. Orientarea 3.2.3.3 : Ar trebui să existe un sistem mai amplu sau total de control sau de responsabilitate 
parlamentară în legătură cu deciziile care vizează sprijinul financiar, bunăstarea și modul în care sunt 
cheltuite fondurile comunitare în UE.  
 

64. Orientarea 3.2.4.1 : Ar trebui utilizat un sistem alternativ de vot. „Ponderea” voturilor ar trebui să fie 
calculată în mod corect, astfel încât să se protejeze interesele țărilor mici.  
 

65. Orientarea 3.2.4.2 : Este necesar să se aducă modificări structurale tratatelor existente sau, alternativ, 
să se elaboreze o nouă constituție, care să fie convenită de statele membre. 
 

66. Orientarea 3.2.4.3 : Este foarte important ca, indiferent de sistemul creat, să se acorde o „pondere” a 
voturilor sau o putere de vot relativ corectă țărilor mai mici în cadrul procesului decizional. 
 

67. Orientarea 3.2.5.1 : Ar trebui instituit un mecanism prin care deciziile să se poată fi luate imediat de 
către Consiliul Uniunii Europene, cu ocolirea procesului decizional la nivelul parlamentar. 
 

68. Orientarea 3.2.5.2 : Ar trebui să existe un organism reprezentativ de experți din rândul cetățenilor, care 
să furnizeze informații și să ofere îndrumare Parlamentului European în situații de urgență. 
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Subdirecția de lucru 3.3 O integrare mai strânsă 

69. Orientarea 3.3.1.1 : Mai întâi, un grup de experți propune instituirea unei structuri economice comune 
și prezintă eventualele consecințe ale acestei structuri economice comune sugerate – înainte de 
inițierea oricăror discuții cu privire la oportunitatea sau inoportunitatea unei astfel de structuri. 
 

70. Orientarea 3.3.1.2 : Este important să se stabilească o bază comună pentru toate statele membre 
(aceleași oportunități, același nivel) pentru realizarea unei structuri economice comune. 
 

71. Orientarea 3.3.2.1 : Propunem să se realizeze mai multe investiții publice pentru îmbunătățirea calității 
vieții oamenilor (în infrastructură și drumuri, dar și în locuințe/locuințe sociale). 
 

72. Orientarea 3.3.2.2 : Sunt necesare impozitarea marilor corporații/a veniturilor generate de acestea 
pentru a contribui la investiții publice, precum și utilizarea sistemului de impozitare pentru a investi în 
educație și în dezvoltarea fiecărei țări (cercetare și dezvoltare, burse – Erasmus etc.). 
 

73. Orientarea 3.3.2.3 : Este necesară impozitarea progresivă a tranzacțiilor financiare și a băncilor pentru 
a obține venituri din tranzacțiile financiare de mare valoare.  
 

74. Orientarea 3.3.3.2 : Trebuie realizate o anchetă paneuropeană cu eșantionare aleatorie în rândul 
cetățenilor informați cu privire la direcția de urmat, precum și o campanie de informare paneuropeană 
cu privire la posibilele rezultate ale modificărilor respective înainte de demararea acesteia. 
 

75. Orientarea 3.3.3.3 : Este necesar să se elaboreze un scenariu de criză, care să prevadă sporirea 
competențelor UE. 
 

76. Orientarea 3.3.4.1 : Este necesar să stabilim mai întâi ce însemnăm în Europa și abia apoi putem să 
stabilim ceea ce ne lipsește (sugestie: acest lucru se poate realiza printr-o anchetă în rândul cetățenilor). 
 

Direcția de lucru 4: Construirea identității europene 

Subdirecția de lucru 4.1 Educația cu privire la democrație 

77. Orientarea 4.1.1.1 : Este necesară utilizarea inteligenței artificiale în cadrul procesului de traducere. 
78. Orientarea 4.1.1.2 : Este necesar să se utilizeze o limbă principală de comunicare (cum ar fi limba 

engleză). 
 

79. Orientarea 4.1.1.3 : Este necesar să se creeze o aplicație care să disemineze informații cu privire la 
aspecte legate de democrație, tradusă în limba utilizatorului. 
 

80. Orientarea 4.1.2.1 : Trebuie încurajate procesele democratice în cadrul școlilor – precum consiliile 
elevilor care votează în legătură cu chestiuni administrative la nivelul școlilor. Trebuie să se utilizeze 
internetul și tehnologia informațională (sondaje online) pentru a se semnala anumite probleme.  

 
81. Orientarea 4.1.2.2 : Este necesar să se includă studiile europene în programele de învățământ ale 

statelor membre.  
Orientarea 4.1.3.1 : Acest proces educațional trebuie demarat cât mai curând posibil. O sugestie de 
vârstă în acest sens ar fi 10-12 ani sau mai mult. Conceptul de consiliu al elevilor ar trebui pus în aplicare 
începând cu vârsta de 12 ani. Sub această vârstă, ar trebui să existe o implicare corespunzătoare.  
Orientarea 4.1.4.1 : Într-un cadru educațional, nu ar trebui să se comunice opinii politice, ci să se ofere 
informații cu privire la procesele democratice din UE și modul în care funcționează aceasta. Diferența 
ar trebui să fie clară atât pentru profesori, cât și pentru elevi.  
Orientarea 4.1.4.2 : Nu toți cetățenii au fost de acord cu posibilitatea convenirii de către statele 
membre a unei programe de învățământ transeuropene.  
Orientarea 4.1.4.3 : Ar trebui să existe un proces simplu privind modul de prezentare a UE pentru toată 
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lumea. 
Orientarea 4.1.5.1 : Sistemele de învățământ din UE nu ar trebui să fie uniforme. 
Orientarea 4.2.2.3 : Ar trebui să existe o programă școlară uniformă cu privire la UE încă din școala 
primară.  
Orientarea 4.3.8.1 : Ar trebui să se creeze o nouă disciplină pentru învățământul secundar, care să 
introducă o serie de conținuturi privind funcționarea curentă a UE și măsurile pe care le ia aceasta, 
precum și modul în care aceste măsuri afectează cetățenii.  
Orientarea 5.1.2.1 : Ca bază pentru participarea cetățenilor, sunt necesare mai multe informații despre 
UE și un nivel mai ridicat de comunicare cu cetățenii. Cetățenii trebuie să afle mai multe despre UE și 
politica europeană (pedagogie, educație și formare). 
 

82. Orientarea 4.1.2.3 : Școlile ar putea fi stimulate prin granturi sau ar putea să beneficieze de donații de 
echipamente pentru a fi încurajate să instituie studii despre democrația la nivelul UE.  
Orientarea 4.1.3.2 : Școlile care introduc procese democratice în activitatea școlară ar trebui să 
beneficieze de subvenții. Acest lucru nu ar trebui să fie obligatoriu, însă ar trebui să existe stimulente 
în acest sens pentru școli. 

 

Subdirecția de lucru 4.2 Identitatea și valorile europene 

83. Orientarea 4.2.1.1 : Este necesară identificarea cauzelor naționalismului și protecționismului anumitor 
state membre, în special prin dialogul cu privire la valori și înțelegerea corectă a conceptelor conexe. 
 

84. Orientarea 4.2.1.2 : Este necesar să se abordeze problema extremismului politic, care exploatează 
adesea sentimentul anti-european în propriile scopuri. 
 

85. Orientarea 4.2.1.3 : Este necesar să se îmbunătățească permanent comunicarea cu cetățenii statelor 
membre. Cetățenii trebuie implicați mai mult în acest proces. Cetățenilor ar trebui să li se ofere 
posibilitatea de participare în cea mai mare măsură posibilă. 
 

86. Orientarea 4.2.1.5 : Este necesar să se coordoneze respectarea normelor europene la toate nivelurile, 
inclusiv la nivel național și local. 
 

87. Orientarea 4.2.2.2 : Este necesară personalizarea informațiilor pentru anumite grupuri. Terminologia 
trebuie schimbată și simplificată. 
 

88. Orientarea 4.2.2.4 : Implicarea tuturor grupurilor de cetățeni trebuie să se realizeze în diverse moduri 
inovative. 
 

89. Orientarea 4.2.2.5 : Cetățenii trebuie să călătorească mai mult, să se întâlnească și să discute diverse 
aspecte în cadrul UE, chiar și cei care nu au o situație financiară bună. Este necesar să se creeze un fond 
special în acest scop (precum Erasmus).  
Orientarea 4.3.3.1 : Este necesar să se creeze mai multe activități sau programe de schimb, precum 
programul Erasmus sau această conferință, astfel încât cetățenii să poată călători în alte state, să 
cunoască cetățenii altor state și să aibă un dialog cu privire la viața lor, precum și cu privire la relația lor 
cu Europa. 
 

90. Orientarea 4.2.3.1 : Trebuie combătută dezinformarea. Trebuie să se acorde o atenție sporită sursei 
informațiilor greșite. 
 

91. Orientarea 4.2.3.2 : Statele membre trebuie sprijinite în gestionarea problemelor locale create de 
campaniile de dezinformare. 
 

92. Orientarea 4.2.3.3 : Este necesară rezolvarea crizelor în materie de migrație. 
 

93. Orientarea 4.2.3.4 : Este necesară sporirea securității internetului – a protecției împotriva pirateriei 
informatice. 
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94. Orientarea 4.2.3.5 : Trebuie instituită o politică externă comună la nivelul UE. UE și statele membre 

trebuie să își coordoneze acțiunile de politică externă. 
 

95. Orientarea 4.2.4.1 : Trebuie îmbunătățit procesul de colectare a impozitelor datorate de marile 
întreprinderi multinaționale. Este necesar să se soluționeze și problema paradisurilor fiscale. 
 

96. Orientarea 4.2.4.2 : Este necesară îmbunătățirea transparenței fondurilor UE – în statele membre și în 
instituțiile UE. 

 

Subdirecția de lucru 4.3 Informații despre UE 

97. Orientarea 4.3.3.2 : Este necesară crearea de forumuri online și oportunități de întâlnire, prin 
intermediul cărora cetățenii să aibă posibilitatea de a asculta, de a pune întrebări și de a iniția un dialog 
cu reprezentanți europeni, beneficiind de traducere în mai multe limbi. 
  

98. Orientarea 4.3.5.1 : Este necesar să se utilizeze strategii de comunicare într-un limbaj mai simplu și mai 
accesibil, iar comunicarea respectivă să fie însoțită de rapoarte mai detaliate și mai tehnice, astfel încât 
oricine dorește să aprofundeze informațiile să poată face acest lucru.  
Orientarea 4.3.7.2 : Rolul esențial în zilele noastre al platformelor de comunicare socială trebuie 
valorificat mai bine.  
Orientarea 4.3.7.3 : Este necesar să se analizeze publicul-țintă și tipul de canale utilizat de acesta în 
scopuri de comunicare, precum și să se adapteze comunicarea la canalele respective (cu adăugarea 
unor linkuri pentru persoanele care doresc să aprofundeze aspectele comunicate). 
 

99. Orientarea 4.3.5.3 : Este necesar să se difuzeze spoturi publicitare în legătură cu UE în cadrul unor 
evenimente majore (Eurovision, evenimente sportive etc.) și al emisiunilor programate în perioade de 
audiență maximă. 
 

100.  Orientarea 4.3.6.1 : Administrația UE trebuie să fie mai deschisă față de cetățeni. 
 

101. Orientarea 2.1.3.2 : Mijloacele de informare în masă de la nivel național trebuie să comunice mai multe 
informații cu privire la ceea ce se întâmplă la nivelul UE.  
Orientarea 3.2.1.1 : Mass-media trebuie încurajată ferm să acorde un timp de emisie mai mare 
problemelor europene și activităților desfășurate în Uniunea Europeană.  
Orientarea 4.3.1.1 : În cadrul programelor de știri ale televiziunilor publice, ar trebui să existe un calup 
de știri despre Europa, astfel cum se procedează în cazul calupurilor de știri sportive sau al celor care 
tratează alte subiecte.  
Orientarea 4.3.5.2 : Mass-media ar trebui să prevadă emisiuni sau programe în cadrul cărora să se ofere 
în mod specific informații despre UE.  
Orientarea 4.3.7.4 : Este necesar să se includă un calup de informații cu privire la UE în cadrul 
programelor de știri difuzate de televiziuni, astfel cum se procedează în cazul calupurilor de știri sportive 
și al celor care tratează alte subiecte. 
Orientarea 3.2.1.2 : Acoperirea agenției europene de știri sau a canalului european de televiziune 
existente care discută aspecte legate de activitățile EU (Consiliu, Parlament, decizii etc.) ar trebui să fie 
extinsă de la aproximativ o treime din cetățenii UE la toți cetățenii UE care doresc să utilizeze serviciile 
oferite. Toate informațiile publicate de UE ar trebui să se bazeze pe fapte și să fie imparțiale.  
Orientarea 3.2.3.4 : Dezbaterile publice difuzate de UE ar putea reprezenta o soluție. Ar putea exista 
publicații și agenții de știri care să transmită aceste informații cetățenilor.  
Orientarea 3.3.3.1 : Este necesară îmbunătățirea modalităților de informare a cetățenilor cu privire la 
UE: un canal care să ofere toate informațiile despre UE, o echipă de PR a UE care să ofere informații cu 
privire la activitățile UE și care să utilizeze diverse canale pentru a ajunge la grupuri-țintă diferite, 
precum și posibilitatea de implicare a statelor membre în informarea activă cu privire la activitățile UE, 
includerea acestor informații în programa școlară, într-un format facil și distractiv.  
Orientarea 4.3.2.1 : Este necesară crearea unui canal sau a unei agenții de informare europene 
independente care să transmită informații corecte și să contracareze știrile false și părtinitoare. 
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Orientarea 4.3.7.1 : Este necesar un canal de informare care să poată transmite aceste informații (cu 
privire la activitățile desfășurate de UE și motivele care stau la baza lor).  
Orientarea 5.2.3.2 : Este necesară implicarea mass-mediei în promovarea mecanismelor de asigurare 
a transparenței la nivelul UE. 

 
 

Direcția de lucru 5: Consolidarea participării cetățenilor 

Subdirecția de lucru 5.1 Participarea cetățenilor  

102. Orientarea 5.1.1.1 : Este necesar ca dezbaterile din cadrul proceselor de participare a cetățenilor să fie 
transparente. 
 

103. Orientarea 5.1.1.2 : Toate deciziile UE ar trebui să fie transparente, astfel încât cetățenii să se simtă 
implicați. 
Orientarea 5.1.1.3 :  Factorii de decizie politică trebuie să genereze în mod proactiv transparență, iar 
cetățenii trebuie să fie informați în mod proactiv. 

 
104. Orientarea 5.1.2.5 : Legătura dintre cunoștințelor de specialitate și politici ar trebui să fie 

instituționalizată. Aceasta ar trebui să fie prestabilită și transparentă (de exemplu, să ofere posibilitatea 
de consultare a modului de selectare a experților). 
 

105. Orientarea 5.1.2.3 : Trebuie să atragem cetățenii să voteze. Nu ne dorim o obligativitate a votului. 
 

106. Orientarea 5.1.2.4 : Este necesară o reprezentare constantă a cetățenilor în Parlamentul 
European/Comisia Europeană. Cetățenii ar trebui să fie implicați în procesul decizional. 
Orientarea 5.2.1.1 : Este necesar un nivel mai ridicat de implicare din partea parlamentarilor în ceea ce 
privește propunerile și participarea cetățenilor, alături de alocarea unui timp de intervenție specific pe 
agenda parlamentelor pentru participarea cetățenilor. 

 
107. Orientarea 5.1.3.1 : Democrația directă: Trebuie definite concret temele în legătură cu care ar trebui 

aplicată democrația directă. 
 

108. Orientarea 5.1.3.2 : Toți cetățenii ar trebui să aibă posibilitatea de a vota în legătură cu constituția 
europeană. 
 

109. Orientarea 5.1.4.1 : Cooperarea dintre statele membre și UE ar trebui îmbunătățită în anumite domenii 
de politică. Domeniile de acțiune/competențele UE nu ar trebui extinse fără motiv („orbește”). 
 

110. Orientarea 5.1.4.2 : Trebuie analizat motivul pentru care cetățenii își pierd încrederea în politică. 
 

111. Orientarea 5.1.5.1 : Este necesar să se instituie platforme de informare cu privire la încălcarea sau 
nerespectarea directivelor și a regulamentelor UE. 
 

Subdirecția de lucru 5.2 Participarea cetățenilor  

112. Orientarea 2.1.3.3 : UE ar trebui să fie mai receptivă la ideile care provin direct de la cetățeni și nu doar 
la cele transmise de guvernele naționale. De exemplu: crearea unei platforme la nivelul UE pentru 
inițierea de petiții și demararea unor inițiative civice.  
Orientarea 5.2.1.3 : Este necesar să se creeze o platformă de dialog între cetățeni și reprezentanții aleși, 
care să prevadă mecanisme de feedback și posibilitatea înregistrării interacțiunilor. 

 
113. Orientarea 5.2.1.4 : Este necesară consultarea cetățenilor înainte de luarea deciziilor.  

Orientarea 5.2.3.4 : Sunt necesare mecanisme obligatorii de consultare a cetățenilor în situațiile care 
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implică o propunere de reducere a drepturilor cetățenilor. 
 

114. Orientarea 5.2.1.5 : Este necesară îmbunătățirea mecanismelor de raportare de către politicieni față 
de cetățeni, nu numai față de propriile partide. Este necesar să se ofere și alte modalități de raportare 
în plus față de rapoartele anuale. Înaintea alegerilor, fiecare reprezentant ar trebui să ofere informații 
asupra acțiunilor întreprinse de acesta. 
 

115. Orientarea 5.2.2.1 : Ar trebui instituite programe pentru școli și întreprinderi care să vizeze acțiunile 
desfășurate în privința mecanismelor de participare și a instrumentelor existente.  
Orientarea 5.3.1.4 : Este necesară crearea unei programe europene de învățământ (cu privire la 
participarea cetățenilor, pentru o disciplină referitoare la cetățenie/etică și, de asemenea, pentru 
programa generală). 

 
116. Orientarea 5.2.3.1 : Este necesară implicarea municipalităților și a entităților locale și regionale pentru 

a solicita și promova participarea cetățenilor la mecanismele decizionale ale UE. Trebuie asigurată 
implicarea în special a școlilor și a tinerilor, precum și a adulților. 
 

117. Orientarea 5.2.3.3 : Este necesară reducerea perioadei de timp și a cerințelor în legătură cu aplicarea 
principiului transparenței și a mecanismelor de participare la procesele decizionale. 
 
 

Subdirecția de lucru 5.3 Participarea cetățenilor  

118. Orientarea 5.3.3.4 : UE trebuie să promoveze formarea, informarea și accesul digital al birourilor locale 
de la nivelul municipalităților la informațiile și procesele decizionale ale UE. 
 

119. Orientarea 5.3.4.1 : Este necesar să se disemineze informații (inclusiv în mass-media) cu privire la 
mecanismele de participare ale UE (mai exact cu privire la deschiderea unei proceduri de consultare).  
 

120. Orientarea 5.3.4.2 : Este necesar să se revizuiască criteriile în baza cărora nu pot fi făcute publice 
documentele.  
 

121. Orientarea 5.3.4.3 : Informațiile ar trebui să fie disponibile în mai multe limbi ale UE (nu doar în engleză, 
germană și franceză). 
 

122. Orientarea 4.2.2.1 : Este necesar să se asigure accesul la informații al fiecărui cetățean (prin intermediul 
telefoanelor inteligente, al internetului). 
Orientarea 5.3.3.5 : Este necesar să se asigure accesul tuturor cetățenilor europeni la servicii de 
internet (pentru a garanta informarea și participarea cetățenilor prin mijloace digitale).  
 

123. Orientarea 5.3.2.1 : Este necesar să se asigure angajamentul politicienilor în ceea ce privește 
participarea cetățenilor.  
Orientarea 5.3.2.2 : În cazul respingerii propunerilor cetățenilor, politicienilor trebuie să li se solicite să 
își asume răspunderea în acest sens și să comunice motivele respingerii propunerii. 

 
124. Orientarea 3.2.3.5 : Inițiativele de participare și deliberare ale cetățenilor, precum Adunările 

cetățenilor, ar trebui să fie ținute la nivel local.  
Orientarea 5.1.2.2 : Trebuie utilizate grupurile de dezbatere ale cetățenilor. Condiție prealabilă: 
politicienii trebuie să ofere feedback detaliat cu privire la rezultatele obținute în cadrul grupurilor de 
dezbatere.  
Orientarea 5.2.1.2 :  Trebuie create grupuri de dezbatere ale cetățenilor care să își desfășoare 
activitatea la nivel parlamentar. Trebuie stabilite drepturile și obligațiile cetățenilor care fac parte din 
grupurile de dezbatere respective și, în special, frecvența de înlocuire a membrilor și modalitatea de 
selecție a cetățenilor trebuie să aibă la bază mecanisme aleatorii. Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 
trebuie sprijinite de o structură care să permită dialogul dintre cetățeni și reprezentanții aleși.  
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Orientarea 5.3.3.1 : Trebuie definite temele de politică în legătură cu care este necesară implicarea 
cetățenilor/ a unui grup de dezbatere al cetățenilor (teme prioritare) – de exemplu, niciun drept 
cetățenesc nu ar trebui restrâns fără acordul grupurilor de dezbatere ale cetățenilor (în pandemie, acest 
lucru s-a întâmplat).  
Orientarea 5.3.3.2 : Este necesar să se organizeze grupuri de dezbatere ale cetățenilor pentru a 
îmbogăți opinia publică.  
Orientarea 5.3.3.3 : Este necesar să se asigure că respectivii cetățeni selectați pentru dezbateri ale 
cetățenilor sunt reprezentativi pentru populație (din perspectiva diversității socio-demografice și a 
minorităților). 


