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1. Observații introductive ale președintei 

 

Președinta Věra JOUROVÁ a deschis reuniunea salutând toți participanții. Ședința a avut loc în format hibrid. 
40 din cei 52 membri ai grupului de lucru au fost prezenți fizic, iar 5 au urmărit reuniunea de la distanță, 
dintre care 27, inclusiv majoritatea cetățenilor prezenți, au participat la discuție. 
 
Președinta a prezentat câteva dintre numeroasele subiecte care intră în sfera de competență a grupului de 
lucru (de exemplu, drepturile și libertățile fundamentale, identitatea europeană, egalitatea de gen, lupta 

împotriva terorismului etc.). Ea s-a referit la ideile exprimate până în prezent cu privire la Platforma 
digitală multilingvă pe tema valorilor și drepturilor, a statului de drept, a securității și la temele 
prioritare identificate în prima sesiune a grupului dezbatere a cetățenilor europeni 2 (a se vedea 
raportul din sesiunea 1 a grupului 2 aici).  
 
Ea a remarcat că grupul de lucru va fi în măsură să discute recomandările grupului de dezbatere al cetățenilor 
europeni 2 în decembrie.  
 
Președinta a dat apoi cuvântul tuturor celor care au dorit să intervină în discuție, îndemnându-i să își limiteze 
intervenția la două minute. 
 

 
2. Discuții 
 
Unii participanți au ridicat întrebări procedurale preliminare, inclusiv cu privire la modul în care grupul de 
lucru ar trebui să își organizeze discuțiile (de exemplu, să aibă o agendă structurată în jurul unor subiecte 
specifice), să își prezinte lucrările în plen și dacă să se reunească și între sesiunile plenare. Unii participanți au 
solicitat, de asemenea, ca reuniunile grupului de lucru să fie mai transparente, de exemplu prin transmisiuni 
publice pe internet și prin punerea la dispoziția publicului a tuturor documentelor.  
 
Președinta a reamintit că grupul de lucru va ține seama de rezultatele grupurilor de dezbatere ale cetățenilor 
europeni și de contribuțiile legate de platformă. De asemenea, a fost de acord că transparența activității 
grupului de lucru este importantă.  
 
Pe fond, majoritatea participanților au subliniat că statul de drept, valorile și drepturile reprezintă o 
componentă esențială a UE, care trebuie consolidată și reafirmată. 
 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=ro


 

 

Unii participanți au pus întrebarea dacă Conferința privind viitorul Europei este un exercițiu de viziune care 
are ca scop îmbunătățirea bunei funcționări a sistemului statului de drept și a valorilor și drepturilor sau dacă 
este necesară o reformă reală. Mulți au solicitat un rezultat tangibil al Conferinței. 
 
Unii membri ai grupului de lucru au solicitat o definiție mai clară a valorilor UE și a standardului comun al UE 
privind statul de drept. Ei au remarcat adesea că UE este mai mult decât o simplă piață unică. Cu toate 
acestea, alți participanți au subliniat că statul de drept și valorile UE sunt deja bine definite în tratatele UE și 
de Curtea de Justiție.  
 
În acest sens, participanții au discutat și despre echilibrul care trebuie găsit între standardele comune și 
diversitatea fiecărei țări în parte. Mulți membri au descris UE ca fiind un sistem bazat pe norme, în care statul 
de drept ar trebui să fie un principiu nenegociabil. Cu toate acestea, unii participanți au remarcat necesitatea 
de a respecta particularitățile țărilor. 
 
În plus, mulți participanți au insistat asupra necesității de a îmbunătăți punerea în aplicare efectivă a 
drepturilor și valorilor existente ale UE, care este esențială pentru credibilitatea și legitimitatea UE față de 
cetățeni.  
Ca parte a acestui apel de a obține rezultate, mai mulți participanți au indicat că UE ar trebui să adere fără 
întârziere la Convenția europeană a drepturilor omului.  
 
Unii participanți au subliniat contribuțiile privind Platforma digitală multilingvă și rezultatul primei sesiuni a 
grupului de dezbatere al cetățenilor europeni 2 privind drepturile aferente cetățeniei UE și au sugerat să se 
continue dezvoltarea statutului cetățeniei UE, în loc să se pună accentul pe identitate. Membrii grupului de 
lucru au remarcat, în acest sens, că grupurile de dezbatere au o șansă reală de a stabili agenda politică a UE. 
 
Mai mulți participanți au subliniat, de asemenea, caracterul fundamental al drepturilor sociale, descriind 
condițiile de muncă și de viață decente ca o componentă-cheie a sistemului de drepturi și valori al UE.  
 
Mai mulți participanți au abordat, de asemenea, problema dezinformării, a libertății mass-mediei, a familiei, 
demografiei și drepturilor copiilor.  
 
 
3. Observațiile finale ale președintei 
 
Președinta JOUROVÁ a încheiat discuția rezumând principalele puncte abordate de participanți.  
 
În ceea ce privește procesul, președinta a reamintit că: 

 Ea va aduce în atenția Comitetului executiv dorința de a transmite în direct discuțiile grupului de 
lucru.  

 Grupul de lucru va avea o ordine de zi distribuită înainte de fiecare reuniune, fără a exclude însă 
subiecte din tematica generală a grupului de lucru. 

 Ar trebui abordată chestiunea interacțiunii cu alte grupuri de lucru. 

 Orice alte necesități de interpretare vor fi abordate. 

 Ea a reamintit că purtătorul de cuvânt al grupului de lucru va fi selectat într-o etapă ulterioară. 
 
Pe fond, ea a rezumat următoarele puncte principale:  

 Statul de drept nu este negociabil, fiind necesare mai mult dialog și o înțelegere comună. Diversitatea 
trebuie să fie apreciată, dar bazată pe standarde comune.  

 Este necesar ca UE să treacă de la vorbe la fapte. Normele și principiile existente ar trebui să fie 
aplicate pe deplin în practică. Acest lucru este valabil în special pentru Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene. 

 Este necesar să se reafirme principiile pe care se bazează UE, nu ca piață unică, ci ca o Uniune a 
valorilor, abordând în același timp provocările generate de Brexit și de criza provocată de Covid-19.  



 

 

 Apărarea fermă a valorilor UE, afirmarea și perfecționarea în continuare a definițiilor deja existente 
ale statului de drept, ale valorilor și ale drepturilor.  

 Este necesară o discuție mai amplă privind valorile, inclusiv corupția și amenințările la adresa 
securității. 

 Este necesar să se stabilească o legătură cu drepturile sociale și ale copiilor, dreptul la viață privată 
și pluralismul mijloacelor de informare în masă. 

 Este necesar să se dezvolte în continuare cetățenia UE, în loc să se pună accent pe sfera personală a 
identităților.  
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