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I. Introducere 
Conferința privind viitorul Europei este în plină desfășurare – dezbaterea a început! La 10 martie 2021, 
Declarația comună referitoare la Conferința privind viitorul Europei a fost semnată de președintele 
Parlamentului European, David Sassoli, de prim-ministrul portughez, António Costa, în numele 
președinției Consiliului UE, și de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, deschizând calea pentru 
acest exercițiu democratic european fără precedent, deschis și incluziv, care plasează cetățenii în 
centrul său. La doar două săptămâni, comitetul executiv, care include reprezentanți ai celor trei instituții 
ale UE și observatori și supraveghează organizarea conferinței, a organizat prima sa reuniune. 
Secretariatul comun care asistă comitetul executiv și-a început, de asemenea, activitatea.  

 
De la stânga la dreapta: Semnarea Declarației comune a prim-ministrului portughez Costa, a președintelui Parlamentului 
European, Sassoli, și a președintei Comisiei, von der Leyen 

O primă etapă importantă a fost lansarea platformei digitale multilingve a conferinței la 19 aprilie 2021. 
Cetățenii din întreaga Europă au acum posibilitatea de a-și împărtăși ideile cu privire la viitorul Europei 
pe această platformă, precum și informații privind evenimentele organizate în cadrul conferinței. 

Evenimentul inaugural al conferinței a avut loc la 9 mai 2021, la sediul Parlamentului European de la 
Strasbourg, în format hibrid. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a urat bun venit participanților la 
acest eveniment, care au inclus membri ai comitetului executiv, miniștri sau secretari de stat 
responsabili cu afacerile europene, deputați în Parlamentul European și în parlamentele naționale, 
studenți Erasmus din întreaga UE și peste 500 de cetățeni. Președinții celor trei instituții ale UE au avut 
ocazia de a-și prezenta viziunea asupra Europei. Cetățenii din toate statele membre ale UE au putut 
adresa întrebări celor trei copreședinți ai comitetului executiv: deputatul în Parlamentul European Guy 
Verhofstadt, secretara de stat Ana Paula Zacarias pentru președinția Consiliului și vicepreședinta 
Comisiei Dubravka Šuica. 
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De la stânga la dreapta: Președinta Comisiei, von der Leyen, președintele Parlamentului European, Sassoli, prim-ministrul 
portughez, Costa, și președintele Franței, Macron, la evenimentul inaugural al conferinței 

Înaintea acestui eveniment, comitetul executiv a aprobat regulamentul de procedură al conferinței, care 
oferă un cadru cuprinzător pentru activitatea diferitelor structuri ale conferinței și interacțiunea acestora. 
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II. Activități la nivel european  
II.1. Platforma digitală multilingvă  

Începând cu 19 aprilie 2021, cetățenii din întreaga Europă au posibilitatea de a-și prezenta opiniile cu 
privire la viitorul Europei pe platforma digitală multilingvă a conferinței (https://futureu.europa.eu/)1. 
Această platformă este o componentă-cheie a conferinței; oferă tuturor șansa de a participa. Cetățenii 
își pot prezenta ideile, pot sprijini ideile altor persoane și pot formula observații cu privire la acestea. 
Platforma este, de asemenea, locul în care toată lumea poate face schimb de informații cu privire la 
evenimentele organizate în cadrul conferinței și poate prezenta rezultatele acestora.  

Platforma este complet multilingvă: toate contribuțiile sunt disponibile în cele 24 de limbi oficiale ale UE 
datorită traducerii automate. 

De la lansarea platformei, aproape 19 000 de participanți s-au înscris pe aceasta. Ei au împărtășit 
peste 5 000 de idei și 10 000 de comentarii și au sprijinit ideile altor persoane de peste 29 000 de ori. 
S-a ajuns la aproape 1 milion de persoane care au vizitat platforma. 

 
Situația participării la 5 iulie (sursa: https://futureu.europa.eu/?locale=ro) 

Pe platformă au fost anunțate aproape 1 400 de evenimente în întreaga Europă, care au permis 
participarea unui număr de persoane cât mai mare cu putință. Pe platformă au fost puse la dispoziția 
organizatorilor ghiduri și materiale de campanie, pentru a se asigura că evenimentele sunt interactive și 
incluzive.  

Este un început bun, însă ar trebui să se ajungă la un număr mult mai mare de cetățeni pentru a purta 
o dezbatere reală la nivel european. Promovarea platformei și a unei largi participări a cetățenilor ar 
trebui, prin urmare, să fie o prioritate absolută pentru toți cei interesați să contribuie la succesul 
conferinței. 

Platforma ar trebui să fie un spațiu în care cetățenii din toate categoriile sociale și din toate colțurile 
Europei să se simtă în largul lor și bineveniți să contribuie la dezbatere. Prin urmare, toți cei care 
utilizează platforma trebuie să respecte Carta conferinței și regulile de participare. A fost creată o 

                                                             
1 A se vedea, de asemenea, materialul video care prezintă platforma digitală multilingvă  
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echipă de moderatori, care lucrează sub supravegherea secretariatului comun, în numele comitetului 
executiv, pentru a se asigura de aceste lucruri.  

 

Platforma este locul în care începe dezbaterea, însă aceasta nu se încheie aici. Contribuțiile de pe 
platformă vor fi luate în considerare de către grupurile de dezbatere ale cetățenilor la nivel european și 
național și vor fi dezbătute în cadrul plenului conferinței. Vor fi elaborate rapoarte, care vor include o 
analiză a contribuțiilor, realizată combinând instrumente digitale, extragerea datelor și analiza umană. 
Aceste rapoarte vor fi disponibile și pe platforma digitală multilingvă. Un prim raport intermediar va fi 
disponibil după sfârșitul verii. 

 

II.2. Evenimentul cetățenilor europeni din 17 iunie  

La 17 iunie 2021, un prim eveniment al cetățenilor europeni a avut loc la Lisabona în format hibrid, 
înaintea sesiunii plenare inaugurale din 19 iunie, pentru a lansa participarea cetățenilor la conferință. 
Acesta a reunit cei 27 de reprezentanți ai evenimentelor naționale și/sau ai grupurilor de dezbatere ale 
cetățenilor din fiecare stat membru, președintele Forumului European de Tineret și peste 50 de 
cetățeni selectați să participe la grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni în cadrul conferinței, 
precum și un grup de studenți Erasmus. Evenimentul le-a oferit participanților ocazia de a discuta 
despre așteptările pe care le au în privința conferinței cu cei trei copreședinți ai comitetului executiv: 
deputatul în Parlamentul European Guy Verhofstadt, secretara de stat Ana Paula Zacarias și 
vicepreședinta Comisiei Dubravka Šuica.  

Ceilalți membri ai comitetului executiv au fost invitați să se alăture de la distanță. Evenimentul a fost 
difuzat public pe platforma digitală multilingvă și pe Europe By Satellite.  

 
Evenimentul cetățenilor europeni, Lisabona 

În discursul lor de bun venit, copreședinții au subliniat că este esențial să se demareze activitățile 
conferinței cu un eveniment al cetățenilor, întrucât cetățenii se află în centrul conferinței. Aceștia au 
subliniat, de asemenea, necesitatea de a asculta oamenii, de a colabora activ cu aceștia și de a reduce 
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distanța dintre cetățeni și factorii de decizie. Cetățenii au fost invitați apoi să transmită, prin intermediul 
unui sistem interactiv de sondaj, cuvântul pe care îl asociază astăzi cu UE. Cuvintele cel mai des 
utilizate au fost „solidaritate”, „unitate” și „cooperare”.  

Copreședinta Zacarias a subliniat diferitele tipuri de evenimente naționale din cadrul conferinței, 
evidențiind necesitatea de a comunica cu toți cetățenii și de a implica societatea civilă. Copreședinta 
Šuica a prezentat apoi platforma digitală multilingvă și a încurajat cetățenii să o utilizeze pentru a-și 
împărtăși ideile. Copreședintele Verhofstadt a informat participanții cu privire la rolul plenului conferinței 
și la interacțiunea acestuia cu grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni.  

În cursul discuției, mai mulți cetățeni au menționat că educația și sănătatea ar trebui să fie prioritare și 
au subliniat necesitatea de a aborda provocările reprezentate de schimbările climatice și de migrație. 
Unii au insistat asupra faptului că dialogul cu cetățenii ar trebui să se desfășoare pe picior de egalitate 
și că este esențială o colaborare autentică cu cetățenii, inclusiv cu cei mai sceptici față de UE. Au fost 
exprimate unele preocupări cu privire la ambiția și rezultatul conferinței, precum și cu privire la acțiunile 
ulterioare acesteia din partea instituțiilor UE. Mai mulți cetățeni au făcut apel la o comunicare mai 
intensă și mai bună cu privire la UE și, în special, cu privire la conferință și la platforma digitală 
multilingvă a acesteia.  

În concluzie, cetățenii au fost invitați să indice cuvântul pe care îl asociază cu viitorul UE. Cuvintele cel 
mai des utilizate au fost „speranță” și „provocare”. 

 
Sondaj în direct, evenimentul cetățenilor europeni 
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II.3. Sesiunea plenară inaugurală a conferinței din 19 iunie 

Sesiunea plenară inaugurală a Conferinței privind viitorul Europei a avut loc în format hibrid (fizic și 
online) la 19 iunie 2021. Au participat 337 de membri ai plenului conferinței. 

 
Sesiunea plenară inaugurală a conferinței, hemiciclul Parlamentului European, Strasbourg 

În numele copreședinților, Guy Verhofstadt (copreședinte) le-a urat membrilor plenului conferinței bun 
venit la sesiunea inaugurală și a remarcat că nu există obiecții cu privire la ordinea de zi. El a subliniat 
că această adunare plenară inaugurală este încă incompletă în ceea ce privește componența sa, în 
special deoarece reprezentanții grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni au putut fi desemnați 
numai după constituirea grupurilor de dezbatere. În plus, el a subliniat unicitatea procesului care 
combină democrația participativă și reprezentativă, interacțiunea dintre grupurile de dezbatere și 
adunarea plenară, precum și necesitatea de a reforma UE pentru a aborda împreună unele provocări 
urgente. 

În discursul său de bun venit, copreședinta Ana Paula Zacarias a amintit primul eveniment al 
cetățenilor europeni de la Lisabona, organizat cu două zile înainte de președinția portugheză a 
Consiliului UE, în cadrul conferinței. Ea a subliniat, de asemenea, importanța interacțiunii nu numai 
între cetățeni în cadrul statelor membre, ci și, de acum încolo, între cetățenii din întreaga Uniune, cu 
scopul de a se avansa idei și propuneri pentru viitorul Europei. Ea a remarcat că UE are punctele sale 
forte, dar și limitele sale și a amintit că UE și-a respectat angajamentele față de cetățenii europeni în 
timpul crizei actuale în ceea ce privește vaccinurile și redresarea economică prin intermediul fondurilor 
în cadrul instrumentului Next Generation EU. 

Acest sentiment a fost împărtășit de copreședinta Dubravka Šuica, care a subliniat necesitatea de a 
menține cetățenii în centrul procesului și de a-i implica la toate nivelurile. Pentru prima dată, cetățenii 
se află pe picior de egalitate cu reprezentanții. Ea a remarcat caracterul fără precedent al acestui 
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exercițiu de democrație deliberativă la nivelul UE. Ea a subliniat că conferința consolidează democrația 
reprezentativă, aducând cetățenii în centrul procesului de elaborare a politicilor în Uniunea Europeană.  

Copreședinții au subliniat apoi modul în care vor funcționa cei trei piloni ai conferinței – platforma 
digitală multilingvă, grupurile de dezbatere ale cetățenilor la nivel european și național și adunarea 
plenară. 

Copreședinta Dubravka Šuica a explicat modul în care funcționează platforma digitală multilingvă, ca 
punct central al conferinței. Ea a solicitat membrilor adunării plenare să sensibilizeze opinia publică și 
să se asigure că cetățenii din întreaga UE sunt conștienți de diferitele modalități de a participa la 
conferință, inclusiv prin intermediul platformei. În plus, ea a descris componența celor patru grupuri de 
dezbatere ale cetățenilor europeni, care își vor începe activitatea în septembrie, și modul în care vor 
contribui la acest proces.  

Copreședinta Ana Paula Zacarias a subliniat importanța evenimentelor naționale și a grupurilor de 
dezbatere naționale ale cetățenilor ca multiplicatori și necesitatea de a se adresa tuturor cetățenilor, 
inclusiv celor care nu se implică în mod obișnuit. Ea i-a informat pe membrii plenului conferinței că 
pregătirile pentru evenimentele naționale și grupurile de dezbatere naționale ale cetățenilor au început 
în multe state membre, subliniind angajamentul statelor membre de a contribui la conferință, și a 
solicitat înregistrarea pe platformă a acestor evenimente naționale și grupuri de dezbatere naționale. În 
plus, ea a subliniat necesitatea de a comunica mai bine cu privire la conferință. Ea a amintit, de 
asemenea, discuțiile purtate cu cetățenii care au participat la evenimentul cetățenilor europeni de la 
Lisabona din 17 iunie. 

În dezbaterea care a urmat, în cadrul căreia au luat cuvântul peste 150 de participanți, au fost abordate 
o gamă largă de subiecte. Au existat o serie de subiecte și sentimente recurente, cum ar fi: 

• Conferința reprezintă o oportunitate unică și fără precedent pentru o abordare ascendentă, 
în care democrația participativă completează democrația reprezentativă; 

• Necesitatea ca conferința să fie un exercițiu incluziv, să se adreseze cetățenilor din toate 
categoriile sociale, în toate regiunile și în toate segmentele societății, și să asculte cu 
atenție preocupările, ideile și propunerile acestora, în special cele ale tinerilor; 

• Importanța unor rezultate concrete și a asigurării unor acțiuni ulterioare eficace; 
• Necesitatea de a învăța din crizele recente și de a se pregăti pentru viitoare provocări. 

Printre alte aspecte evidențiate de membrii plenului conferinței s-au numărat: 
• S-a făcut apel la o Europă mai unită, subliniindu-se că statele membre sunt mai puternice 

împreună, în special din perspectiva provocărilor globale și pe scena internațională; 
• Necesitatea de a respecta principiul subsidiarității și de a implica autoritățile regionale și 

locale; 
• Necesitatea de a permite participarea țărilor din Balcanii de Vest la conferință; 
• Necesitatea de a recunoaște și prețui progresele realizate de UE și de a nu considera 

niciuna dintre aceste realizări ca fiind obținută odată pentru totdeauna, recunoscând 
totodată necesitatea unor schimbări pentru a face față provocărilor viitoare. 

Vorbitorii au exprimat opinii divergente cu privire la o serie de subiecte: 
• Unii au susținut că procesul ar trebui să se axeze pe prioritățile de politică ale Uniunii, în 

timp ce alți vorbitori au propus să se includă și chestiuni cu privire la capacitatea și 
funcționarea Uniunii; 

• În mod similar, unii vorbitori au afirmat că ar fi necesare modificări ale tratatelor, în timp ce 
alții au susținut că sunt posibile modificări în cadrul actual; 

În plus, intervențiile din partea membrilor plenului conferinței au stabilit o gamă largă de priorități în 
cadrul următoarelor teme de politică: transformarea digitală, economia, justiția socială, sănătatea, statul 
de drept și democrația, mediul și clima, migrația, energia, aprovizionarea cu alimente, valorile, politica 
externă, securitatea, educația și cultura. 
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Reprezentant al evenimentelor naționale/grupurilor de dezbatere naționale din Finlanda la sesiunea plenară inaugurală a 
conferinței 

 
Reprezentant al evenimentelor naționale/grupurilor de dezbatere naționale din Țările de Jos la sesiunea plenară 
inaugurală a conferinței 
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Copreședintele Guy Verhofstadt a prezentat propunerea copreședinților privind organizarea generală a 
celor nouă grupuri de lucru tematice. Aceasta a fost aprobată de adunarea plenară a conferinței. El a 
menționat că vor fi elaborate modalități mai detaliate ale grupurilor de lucru.  

Copreședintele Guy Verhofstadt a prezentat, de asemenea, calendarul provizoriu al conferinței, de 
care a luat act adunarea plenară a conferinței.  

Copreședinta Dubravka Šuica și copreședinta Ana Paula Zacarias au făcut apel la acțiuni și curaj, nu 
numai cuvinte, și, în plus, au subliniat că succesul conferinței depinde de colaborarea activă a tuturor 
celor implicați.  

Cei trei copreședinți au mulțumit tuturor pentru participare și contribuții și au amintit datele următoarei 
sesiuni plenare a conferinței din 22 și 23 octombrie 2021. Copreședinta Ana Paula Zacarias a închis 
sesiunea plenară a conferinței. 

 

II.4. Grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni  

Grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni reprezintă unul dintre pilonii principali ai conferinței, 
alături de platforma digitală multilingvă și de adunarea plenară a conferinței. Acestea vor lua forma a 
patru grupuri de dezbatere, fiecare compus din câte 200 de participanți selectați aleatoriu, 
reprezentativi pentru diversitatea geografică și sociologică a UE. Acestea se vor reuni în cursul a trei 
sesiuni deliberative multilingve de cel puțin două zile fiecare pentru a elabora recomandări colective 
privind viitorul Europei, preluând contribuțiile colectate prin intermediul platformei digitale multilingve.  

Ideile din partea grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni vor contribui la reuniunile adunării 
plenare a conferinței și, în cele din urmă, la raportul privind rezultatul final al conferinței destinat 
președinției comune, așteptându-se acțiuni ulterioare din partea celor trei instituții. 80 de cetățeni 
reprezentând cele patru grupuri de dezbatere ale cetățenilor europeni vor participa la sesiunile plenare 
ale conferinței pentru a prezenta și discuta recomandările grupurilor de dezbatere cu ceilalți membri ai 
plenului2. 

Modalitățile practice actualizate ale grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni din 26 mai 2021 
conțin detalii suplimentare privind organizarea grupurilor de dezbatere. În plus, comitetul executiv a 
aprobat calendarul provizoriu al reuniunilor grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni și al 
sesiunilor plenare. 

Etapele pregătitoare în curs pentru punerea în aplicare a acestor principii și modalități sunt 
următoarele: 

Selecția aleatorie a participanților 

Cei 800 de cetățeni sunt în curs de selecție în toate cele 27 de state membre. Selecția a început în mai 
2021, iar lista completă a membrilor grupurilor de dezbatere este așteptată pentru jumătatea lunii 
august. Cetățenii Uniunii Europene sunt selectați aleatoriu (apelul aleatoriu este principala metodă 
utilizată de către 27 de institute naționale de sondaj coordonate de un prestator extern de servicii), cu 
scopul de a constitui „grupuri de dezbatere” reprezentative pentru diversitatea UE pe baza a cinci 
criterii: sexul, vârsta, originea geografică (naționalitatea, precum și mediul urban/rural), mediul 
socioeconomic și nivelul de educație.  

Numărul de cetățeni pentru fiecare stat membru se calculează în conformitate cu principiul 
proporționalității degresive aplicat componenței Parlamentului European, ținând seama de faptul că 
fiecare grup de dezbatere ar trebui să includă cel puțin o femeie și un bărbat pentru fiecare stat 
membru.  

 
                                                             
2 A se vedea, de asemenea, materialul video care prezintă grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni 
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Având în vedere că obiectivul conferinței este de a permite acordarea unei atenții deosebite tineretului, 
o treime din cetățenii care alcătuiesc un grup de dezbatere al cetățenilor vor avea vârsta cuprinsă între 
16 și 24 de ani. Pentru fiecare grup de 200 de persoane, alți 50 de cetățeni sunt selectați ca rezervă.  

Temele și structura grupurilor de dezbatere 

Temele de discuție pentru fiecare dintre grupurile de dezbatere se bazează pe temele platformei 
digitale multilingve și sunt grupate astfel:   

(1) O economie mai puternică, justiție socială, locuri de muncă/educație, tineret, cultură, 
sport/transformare digitală; 

(2) Democrația europeană, valorile europene, drepturile, statul de drept, securitatea;  

(3) Schimbările climatice, mediul/sănătatea;  

(4) UE în lume/migrație.  

Se lucrează în prezent cu ajutorul experților pentru a concepe o încadrare adecvată a chestiunilor și o 
metodologie deliberativă care să permită o abordare transparentă, eficace și cu adevărat ascendentă. 

Sesiunile grupurilor de dezbatere vor avea loc succesiv la Strasbourg, online și apoi în statele membre.  

 

II.5. Comitetul executiv  

Comitetul executiv al Conferinței privind viitorul Europei s-a reunit de cinci ori în perioada martie-iunie 
2021, și anume la 24 martie, 7 aprilie, 22 aprilie, 9 mai și 26 mai. Pentru fiecare reuniune, un raport 
detaliat este disponibil în toate limbile pe platforma digitală multilingvă, în secțiunea privind comitetul 
executiv.  

În cadrul primei sale reuniuni din 24 martie, comitetul executiv a desfășurat un schimb de opinii cu 
privire la platforma digitală multilingvă în vederea posibilei sale lansări la 19 aprilie 2021. Comitetul 
executiv a discutat despre posibilitatea unui eveniment formal la 9 mai. De asemenea, acesta a 
desfășurat un schimb de opinii cu privire la metodele sale de lucru interne și la metodele de lucru ale 
adunării plenare.  

În cadrul celei de a doua reuniuni din 7 aprilie, comitetul executiv a aprobat platforma digitală 
multilingvă, inclusiv Carta și identitatea vizuală a conferinței. Comitetul executiv a aprobat, de 
asemenea, proiectul de metode de lucru ale comitetului și a însărcinat secretariatul comun să 
elaboreze un proiect de text pentru regulamentul de procedură al conferinței. Serviciile de comunicare 
ale celor trei instituții au fost însărcinate să elaboreze o propunere comună pentru un eveniment 
inaugural la 9 mai. 
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În cadrul celei de a treia reuniuni din 22 aprilie, comitetul executiv a aprobat regulamentul de procedură 
al conferinței în ceea ce privește principiile comune ale conferinței, domeniul său de aplicare și 
participarea cetățenilor. De asemenea, acesta a desfășurat un schimb de opinii referitor la proiectul de 
regulament de procedură privind adunarea plenară a conferinței, în special rolul și componența 
acesteia. În plus, comitetul executiv a fost informat cu privire la modalitățile practice de organizare a 
grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni. 

În cadrul celei de a patra reuniuni din 9 mai, comitetul executiv a aprobat capitolul din regulamentul de 
procedură privind adunarea plenară a conferinței.  

În cadrul celei de a cincea reuniuni din 26 mai, comitetul executiv a aprobat calendarul provizoriu al 
reuniunilor adunării plenare a conferinței, al reuniunilor grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni 
și al evenimentului cetățenilor europeni, precum și proiectul de ordine de zi a sesiunii plenare 
inaugurale a conferinței. Comitetul executiv a desfășurat, de asemenea, un schimb de opinii cu privire 
la organizarea sesiunii plenare a conferinței. În plus, comitetul executiv a fost informat cu privire la 
pregătirile pentru un eveniment al cetățenilor europeni la 17 iunie 2021 în Portugalia, precum și cu 
privire la modalitățile practice actualizate ale grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni și la 
orientările pentru organizarea grupurilor de dezbatere naționale ale cetățenilor. În cele din urmă, 
comitetul executiv a însărcinat serviciile de comunicare ale celor trei instituții să elaboreze un plan 
coordonat pentru promovarea conferinței și, în special, a platformei digitale multilingve. 

 

 

II.6. Alte activități  

O serie de activități de comunicare și informare au însoțit semnarea declarației comune de către cei trei 
președinți la 10 martie 2021, lansarea platformei digitale multilingve la 19 aprilie 2021, evenimentul 
inaugural cu ocazia Zilei Europei și evenimentele naționale de lansare în multe state membre. Pe 
această bază, cele trei instituții ale UE au colaborat pentru a stimula în mod semnificativ – și a susține 
– atât sensibilizarea, cât și participarea cetățenilor europeni la platforma digitală.  

La cererea comitetului executiv, serviciile de comunicare ale celor trei instituții au elaborat, de 
asemenea, un plan comun de comunicare cu contribuții din partea Comitetului Regiunilor și a 

Copreședinții la reuniunea comitetului executiv, sediul Consiliului, Bruxelles 
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Comitetului Economic și Social European. Pe baza datelor preliminare privind participarea la platformă, 
au fost puse în aplicare și sunt planificate o serie de acțiuni pentru a asigura o participare mai solidă și 
mai diversificată la conferință a cetățenilor din fiecare parte a Europei.  

S-au depus eforturi susținute pentru a mobiliza o varietate de părți interesate în acțiunile de 
sensibilizare și în promovarea activităților legate de conferință. Au fost abordate activități specifice de 
informare și formare destinate părților interesate, cum ar fi organizațiile societății civile, autoritățile 
regionale și locale, grupurile și rețelele de acțiune pentru implicarea civică și democrația participativă, 
comunitățile pentru dezvoltarea rurală, comunitățile transfrontaliere și organizațiile de tineret.  

Comitetul Regiunilor și-a activat, de asemenea, membrii și rețelele pentru a contribui în mod activ la 
dezbatere și la acțiunile de informare ale conferinței. Acesta a găzduit un eveniment de lansare la 9 
mai 2021, la Strasbourg, înaintea evenimentului inaugural al conferinței. De asemenea, Comitetul 
Regiunilor depune eforturi pentru a face auzită vocea orașelor și regiunilor prin intermediul unor 
procese participative inovatoare și al unor instrumente online care să găzduiască grupuri de dezbatere 
locale ale cetățenilor în a doua jumătate a anului 2021. În plus, dialogurile locale sunt utilizate ca 
forumuri participative pentru conceperea în comun și schimbul de idei privind viitorul Europei.  

Comitetul Economic și Social European (CESE) a lansat, de asemenea, o campanie specifică.  În 
acest sens, la 10 iunie 2021 a avut loc un eveniment de lansare destinat societății civile, care a lansat 
oficial activitățile CESE în cadrul conferinței. Pentru a comunica cu cetățenii, CESE colaborează cu 
rețeaua sa de consilii economice și sociale naționale și regionale, cu organizațiile societății civile, 
consiliile naționale de tineret și alte organizații similare. CESE a lansat, de asemenea, o serie de 
misiuni „Going local” în statele membre, desfășurate în perioada iulie-septembrie 2021.  

Partenerii sociali, multe organizații ale societății civile și alte părți interesate sunt la rândul lor active în 
organizarea de evenimente și în promovarea conferinței și se află în prima linie a eforturilor de a 
asigura succesul conferinței. 

 
©Westend61/Getty Images Royalty-free 
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III. Activități la nivel național, regional și local  
Conform declarației comune, statele membre ale Uniunii Europene sunt asociate la conferință și fac 
parte din această inițiativă comună cu Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană.  

Statele membre se angajează să contribuie la conferință printr-o varietate de activități și structuri la 
nivel național, regional, local și, în unele cazuri, transnațional, punând cetățenii în centrul tuturor 
evenimentelor. 

Pe lângă activitățile europene, fiecare stat membru poate organiza evenimente suplimentare, în 
concordanță cu propriile specificități naționale sau instituționale, și își poate aduce și alte contribuții la 
conferință, cum ar fi prin grupuri de dezbatere naționale ale cetățenilor sau evenimente tematice care 
să reunească contribuții alte diferitelor grupuri de dezbatere. 

Vor fi dezbătute recomandări din partea grupurilor de dezbatere naționale ale cetățenilor, împreună cu 
recomandările grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni din cadrul sesiunii plenare a conferinței. 
27 reprezentanți ai evenimentelor naționale sau ai grupurilor de dezbatere naționale (câte unul pentru 
fiecare stat membru) au fost numiți membri ai adunării plenare a conferinței. Printre acești reprezentanți 
se numără funcționari sau cetățeni responsabili de coordonarea evenimentelor naționale, reprezentanți 
ai societății civile sau ai organizațiilor de tineret, cadre universitare și studenți. 

În fiecare stat membru este în curs un proces național, în urma evenimentelor de lansare care au avut 
loc în majoritatea cazurilor în jurul datei de 9 mai 2021. În general, sunt promovate abordările 
ascendente și axate pe politici, iar societatea civilă urmează să joace un rol important. Scopul este de 
a acorda o atenție deosebită tinerilor, persoanelor care nu se implică în mod obișnuit și chestiunilor 
care contează pentru acestea. 

Activitățile sunt adesea coordonate sau facilitate de autoritățile naționale la nivel înalt, în cooperare, 
printre altele, cu parlamentele, autoritățile regionale și locale, partenerii sociali, organizațiile 
neguvernamentale, partenerii din mediul universitar și centrele de cercetare. Sunt organizate discuții și 
dezbateri cu cetățenii, cu grade diferite de descentralizare.  

În unele state membre, activitățile sunt organizate în cooperare cu reprezentanțele Comisiei și cu 
birourile de legătură ale Parlamentului European.  
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Unele state membre intenționează, de asemenea, să organizeze grupuri de dezbatere ale cetățenilor 
la nivel național cu cetățeni selectați aleatoriu, reprezentativi pentru diversitatea sociologică a teritoriului 
și/sau a regiunilor lor. Metodologiile utilizate, deși adaptate fiecărui stat membru, urmează principiile 
unei metodologii recunoscute care garantează neutralitatea și independența grupurilor de dezbatere. 
Pentru a sprijini statele membre care intenționează să organizeze grupuri de dezbatere ale cetățenilor, 
în contextul conferinței a fost elaborată o notă de orientare3, care este disponibilă pe platforma digitală 
multilingvă.  

O serie de state membre au organizat sau vor organiza evenimente și dialoguri ale cetățenilor cu alte 
state membre sau cu anumite țări terțe, care implică în special tineri studenți și elevi.  

Statele membre sunt hotărâte să sensibilizeze și să comunice cu privire la activitățile conferinței și, în 
special, cu privire la platforma digitală multilingvă. Există câteva exemple de site-uri naționale ale 
conferinței, care fac trimitere directă la platforma digitală multilingvă.  

Evenimentele statelor membre și rezultatele acestora urmează să fie încărcate pe platforma digitală 
multilingvă, unde pot fi evidențiate ca „evenimente instituționale”. 

Orientări specifice privind modul de organizare a unor astfel de evenimente sunt disponibile sub formă 
de seturi de instrumente pe platforma digitală multilingvă și, în special, în „Ghidul pas cu pas pentru 
organizatorii de evenimente”.  
  

                                                             
3 Aceste orientări se inspiră din principiile bunei deliberări, definite îndeosebi într-un raport al OCDE care a analizat sute 
de studii de caz privind procesele deliberative, și sunt menite să sprijine statele membre care intenționează să 
organizeze grupuri de dezbatere ale cetățenilor la nivel național, regional sau local. 
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IV. Etapele următoare 
Platforma digitală multilingvă, ca principal centru interactiv pentru contribuțiile și informațiile cetățenilor, 
va continua să primească idei și contribuții cu privire la multitudinea de evenimente care au loc sub 
egida conferinței. În urma finalizării procesului de selecție aleatorie, cele patru grupuri de dezbatere ale 
cetățenilor europeni își vor începe activitatea în septembrie 2021. Următoarea sesiune plenară a 
conferinței este planificată pentru 22-23 octombrie 2021. În lunile următoare vor continua să fie 
organizate activități la nivel național, regional și local.  

Mai multe informații cu privire la datele activităților sunt disponibile în calendarul provizoriu al COFE: 

https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/12999/sn02900.en21.pdf 

Mai multe informații cu privire la conferință sunt disponibile la adresa:  

https://futureu.europa.eu/?locale=ro 

 
©Petri Oeschger/Getty Images 



18 
 

Anexă: Procesul și calendarul conferinței  

 

 


