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Informații de bază: Democrație europeană / Valori, 
drepturi, statul de drept, securitate 

 

Grupul de dezbatere „Democrație europeană / Valori, drepturi, statul de drept, 
securitate” discută subiecte legate de democrație, cum ar fi alegerile, participarea în afara 

perioadelor electorale, distanța percepută între cetățeni și reprezentanții lor aleși, libertatea 
mass-mediei și dezinformarea. Grupul de dezbatere abordează, de asemenea, aspecte 
legate de drepturile și valorile fundamentale, statul de drept și combaterea tuturor formelor 
de discriminare. În același timp, grupul de dezbatere abordează aspecte legate de 
securitatea internă a UE, cum ar fi protecția europenilor împotriva actelor de terorism și a 
altor infracțiuni.  

Acest document vă oferă informații generale cu privire la diferitele subiecte abordate de 
grupul de dezbatere. Cel mai important, documentul arată ce face deja UE în aceste domenii 
și care sunt principalele preocupări și dorințe pentru viitor exprimate de utilizatorii platformei 
digitale multilingve (https://futureu.europa.eu). În sfârșit, documentul conține și linkuri care 
trimit la informații suplimentare referitoare la numeroase subiecte. 

Sarcina dumneavoastră  

În acest grup, vă vom invita să dezbateți și să formulați o serie de recomandări pe care 
instituțiile Uniunii să le aibă în vedere pentru viitorul Europei în domeniile democrației 
europene, valorilor, drepturilor, statului de drept și securității. De exemplu, recomandările pot 
indica direcția generală de urmat sau modul de rezolvare a unei probleme specifice. 

Pe parcursul a trei sesiuni, veți discuta și colabora direct cu alți cetățeni din întreaga Europă, 
împreună cu care veți redacta recomandările. În timpul celei de-a treia și ultime sesiuni, veți 
vota împreună recomandările, care vor fi prezentate și discutate cu ceilalți participanți în 
plenul conferinței. 

https://futureu.europa.eu/
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Democrație europeană 

A contribui la democrația europeană înseamnă a vă face auzită vocea, atât prin participarea 
la alegerile europene, în cadrul cărora cetățenii aleg în mod direct deputați în Parlamentul 
European o dată la 5 ani, cât și în afara perioadelor electorale. Ultimele alegeri europene, 
care au avut loc în 2019, au avut cea mai mare rată de participare din ultimii 20 de ani, cu 
peste 200 milioane de alegători și o creștere bruscă a numărului de alegători tineri. 

În același timp, democrația din UE și din țările sale se confruntă cu provocări precum 
creșterea extremismului, dezinformarea și percepția unei anumite distanțe între oameni și 
reprezentanții lor aleși. 

Ce face UE? 

Ratele ridicate de participare reprezintă una dintre caracteristicile unor democrații 
sănătoase. Vom continua atât să informăm cetățenii cu privire la politicile Uniunii Europene, 
cât și să îi încurajăm să voteze. 

Oamenii doresc să se implice mai mult în modul în care deciziile și politicile sunt concepute 
la nivel european, nu doar la momentul alegerilor. Acesta este scopul Conferinței privind 
viitorul Europei. Există, de asemenea, o serie de alte inițiative ale UE care sprijină 
participarea publicului, cum ar fi dialogurile cu cetățenii, inițiativa cetățenească europeană și 
petițiile adresate Parlamentului European. 

Confruntați cu intensificarea extremismului și a știrilor false, am adoptat un Plan de acțiune 
pentru democrația europeană, menit să sporească reziliența democrațiilor noastre. Planul va 
promova alegeri libere și corecte, va susține libertatea mass-mediei și va intensifica lupta 
împotriva dezinformării. 

Contribuții de pe Platforma digitală multilingvă (19 aprilie-2 august 2021) 

Până la 2 august 2021, tema „Democrație europeană” a totalizat 1 016 idei, 2 296 de 
comentarii și 329 de evenimente prezentate pe platforma digitală. Participanții solicită o 
restructurare a instituțiilor europene sau chiar o federalizare a Uniunii Europene. O serie de 
sugestii vizează, de asemenea, o mai mare participare și implicare a cetățenilor. În 
ansamblu, interacțiunile din cadrul acestui subiect sunt constructive și orientate spre viitor, 
chiar dacă unele interacțiuni exprimă temerea că UE este expusă riscului unei implozii din 
cauza tensiunilor, populismului și naționalismului. 

Contribuțiile acoperă o gamă largă de teme: 

 Federalizarea Uniunii Europene 

 Reforme instituționale 

 Alegerile pentru Parlamentul European 

 Reprezentarea cetățenilor 

 Participarea cetățenilor și consultările cetățenești 

 Mass-media 

 Limbile și promovarea spiritului european 

 Protejarea și consolidarea democrației 

 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_ro
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Federalizarea Uniunii Europene 

În cadrul subiectului „Democrație europeană”, un număr mare de participanți solicită o 
federalizare a Uniunii Europene. De asemenea, aceasta reprezintă o temă recurentă a unor 
evenimente legate de acest subiect (iată un exemplu de eveniment). 

Participanții consideră că federalizarea este cea mai bună cale de urmat pentru ca UE să își 
atingă întregul potențial (iată un exemplu de idee), dar și ca mijloc de a conferi UE mai multă 
credibilitate și influență pe scena politică mondială, precum și puterea de a face față 
problemelor transnaționale cu care ne confruntăm în prezent, cum ar fi schimbările cl imatice 
și pandemia de COVID-19 (iată ideea). În plus, federalizarea ar învinge împotriva 
euroscepticismului și a sentimentelor naționaliste, potrivit participanților care susțin această 
idee. 

De exemplu, o idee foarte susținută și dezbătută pledează pentru o adunare constituantă 
care să elaboreze o Constituție europeană în care să se definească elementele și principiile 
esențiale ale unei Federații europene democratice (iată ideea). Discuția include, de 
asemenea, apeluri mai specifice pentru o politică bugetară și economică comună, o armată 
europeană, precum și federalizarea politicii externe, alături de o redefinire a instituțiilor UE în 
conformitate cu principiile federaliste. 

Cu toate acestea, unii participanți sunt sceptici în ceea ce privește federalizarea UE și 
promovează descentralizarea cu o mai mare putere pentru statele membre în locul 
federalizării (iată un exemplu de idee), cu mai multă libertate și respect pentru identitatea 
statelor membre și cu o cooperare liberă în domenii în care acest lucru este util (iată un 
exemplu de idee). 

Reforme instituționale 

Un număr semnificativ de idei se referă, de asemenea, în mod specific, la reformarea 
instituțiilor europene, cu scopul de a le face mai eficiente și mai transparente și de a le 
aduce mai aproape de cetățeni. Printre acestea se înregistrează propuneri pentru o revizuire 
mai amplă a structurii instituționale (iată un exemplu de idee). 

În ceea ce privește Parlamentul European, participanții solicită cel mai adesea ca acestuia 
să i se acorde o putere reală de inițiativă legislativă (iată un exemplu de idee). De 
asemenea, se solicită acordarea unei competențe bugetare Parlamentului European (iată 
ideea). Se discută, de asemenea, despre sediul Parlamentului European, participanții 
solicitând să se aleagă între Strasbourg și Bruxelles (iată un exemplu de idee). 

Discutând despre Consiliul European și Consiliul Uniunii Europene, o idee recurentă 
prezentată pe platformă și în cadrul subiectului „Democrație europeană” este trecerea la 
votul cu majoritate calificată pentru a pune capăt puterii de veto naționale (iată un exemplu 
de idee). 

De asemenea, există discuții cu privire la rolul Consiliului în structura instituțională a UE (iată 
un exemplu de idee), precum și sugestii de aprofundare a unui organ legislativ bicameral în 
UE (iată un exemplu de idee). 

În ceea ce privește Comisia Europeană, o serie de contribuții discută alegerea președintelui 
Comisiei și numirea comisarilor, inclusiv procedura candidaților cap de listă 
(Spitzenkandidaten) (iată un exemplu de idee), precum și alegerea directă de către cetățeni 

a președintelui Comisiei (iată un exemplu de idee). De asemenea, participanții menționează 
chestiunea numărului de comisari (iată un exemplu de idee). 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/19838
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/560
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63031
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40657?per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/969
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/23827
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5235
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63559?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=unanimité&locale=fr&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13236
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075?toggle_translations=true
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/12508
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31912
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/26571
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În plus, se menționează reformarea Comitetului Regiunilor și a Comitetului Economic și 
Social, de exemplu pentru a asigura o funcționare mai eficientă a acestora. Se înregistrează 
aici sugestii de a reforma Comitetul Regiunilor pentru a include canale adecvate de dialog 
atât pentru regiuni, cât și pentru orașe și municipalități (iată ideea) sau pentru a-i conferi un 
rol mai important (iată ideea). 

Ideea de a avea un președinte al UE ales în mod direct, de exemplu prin fuzionarea rolurilor 
de președinte al Comisiei Europene și al Consiliului European (iată un exemplu de idee), 
este discutată pe larg. Există, de asemenea, cereri de a avea un punct de contact unic 
pentru ca UE să vorbească cu o singură voce în ceea ce privește relațiile externe (iată un 
exemplu de idee). 

 

 

Alegerile pentru Parlamentul European 

Într-o serie de idei legate de reformele instituționale se solicită modificarea modului în care 
sunt organizate alegerile pentru Parlamentul European, ca modalitate de a crea un 
angajament cetățenesc mai puternic în procesele democratice ale UE. Una dintre 
propunerile mai intens discutate se referă la crearea unor liste electorale transnaționale la 
nivelul UE pentru a încuraja candidații să se concentreze asupra chestiunilor europene, mai 
degrabă decât asupra celor interne (iată ideea). De asemenea, sunt dezbătute și alte idei 
privind promovarea dezbaterilor paneuropene și apropierea deputaților în Parlamentul 
European de cetățeni (iată un exemplu de idee). 

Unele dintre propuneri abordează în mod specific modalitățile de creștere a prezenței la vot 
la alegerile europene. Există solicitări de introducere a votului obligatoriu (iată  ideea), 
precum și sugestii de facilitare a participării, de exemplu prin permiterea votului prin 
corespondență și a înregistrării votanților în aceeași zi sau prin transformarea zilei de votare 
într-o zi de sărbătoare legală (iată ideea). Unii participanți discută, de asemenea, despre 
votul prin internet, inclusiv despre ideea de a crea un grup de alegători digitali paneuropeni 
(iată ideea). Chestiunea votului prin internet este abordată și în cadrul temei „Transformarea 
digitală”. 

Există, de asemenea, propuneri de armonizare a vârstei minime pentru exercitarea dreptului 
de vot în cadrul alegerilor pentru Parlamentul European (iată un exemplu de idee) și de 
stabilire, de preferință, a vârstei de 16 ani în acest sens (iată ideea). 

Participarea cetățenilor și consultările cetățenești 

Printre contribuțiile de pe platformă se numără o serie de sugestii privind consolidarea 
implicării cetățenilor și a sentimentului de asumare a responsabilității în ceea ce privește 
procesul decizional al UE. 

O serie de idei și de evenimente discută despre dezvoltarea unor mecanisme mai 
permanente, bazate pe democrația participativă și interacțiunea dintre cetățeni, pentru a 
consolida și completa democrația reprezentativă, inclusiv prin valorificarea experienței 
Conferinței privind viitorul Europei. Participanții au propus, de exemplu, o utilizare mai 
sistematică a adunărilor și a grupurilor de experți ale cetățenilor pentru a pregăti cele mai 
importante și mai dificile decizii politice din UE (iată un exemplu de idee). Alți participanți 
propun un forum digital online în cadrul căruia cetățenii UE ar putea discuta despre legislația 
UE, utilizând un sistem de voturi pozitive și comentarii similar arhitecturii platformelor de 
comunicare socială (iată ideea). O idee conexă implică o platformă de lobby a cetățenilor, ca 
o modalitate alternativă pentru cetățenii obișnuiți ai UE și pentru întreprinderile mai mici de 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/35
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/3962
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10865
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/60689
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1825?locale=fi
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2561
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2259
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/61982
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/32676
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/27525


 

5 

a-și canaliza expertiza și opiniile cu privire la legislație în procesul decizional al UE (iată 
ideea). 

Contribuțiile includ, de asemenea, o propunere de creare a unei platforme online de tip 
ghișeu unic care să centralizeze toate contribuțiile publice, fie că este vorba despre inițiative 
cetățenești europene, plângeri sau petiții, în arhitectura participativă instituțională a UE (iată 
ideea). 

Unii participanți au propus un „Parlament al cetățenilor”, o „Adunare dedicată organizațiilor 
societății civile” (iată ideea) sau o „Adunare constituantă” (iată ideea) pentru a consilia 
Parlamentul European. Participanții discută, de asemenea, despre ideea unor referendumuri 
la nivelul UE ca alternativă la referendumurile naționale pe teme instituționale și de politică 
ale UE (iată un exemplu de idee). 

Reprezentarea cetățenilor 

În ceea ce privește tema reprezentării cetățenilor, pe platformă se face apel, de mai multe 
ori, la acordarea unei atenții deosebite diferitelor generații. Printre acestea se numără 
propuneri de a avea un comisar european dedicat persoanelor în vârstă (iată ideea) și de a 
le oferi tinerilor posibilitatea de a-și prezenta în mod regulat punctele de vedere în cadrul 
Parlamentului European (iată ideea). Printr-o contribuție conexă se sugerează stabilirea unei 
cote pentru deputații în Parlamentul European cu vârsta sub 35 de ani (iată ideea). 

Există, de asemenea, o idee prin care se propune crearea unei liste care să respecte 
paritatea de gen în cadrul alegerilor pentru Parlamentul European (iată ideea). 

O idee sprijinită și discutată pe scară mai largă sugerează crearea unei cetățenii europene 
care să nu fie legată de cetățenia unui stat membru al UE (iată ideea). Participanții 
menționează, de asemenea, ideea de a le permite cetățenilor din afara UE care locuiesc pe 
termen lung într-un stat membru să voteze în țara lor de reședință pentru alegerile europene 
(iată ideea). 

Printr-o altă idee, se solicită ca UE să pledeze pentru instituirea unui Parlament al ONU care 
să le permită cetățenilor să își exprime voința în mod direct, independent de guvernele lor 
naționale, în ceea ce privește deciziile luate la nivel mondial (iată ideea). 

Mass-media 

O serie de contribuții din cadrul subiectului „Democrație europeană” se axează pe mass-
media. Această temă de idei este discutată, de asemenea, de către participanți în cadrul 
subiectului „Educație, cultură, tineret și sport”. 

O sugestie recurentă este aceea de a crea canale sau rețele paneuropene de mass-media 
(iată un exemplu de idee) sau de a crea un singur organism public de radiodifuziune al UE 
(iată un exemplu de idee). Acest lucru este propus în principal pentru a spori gradul de 
cunoaștere a chestiunilor legate de UE în rândul cetățenilor, de exemplu, transmițând 
discuții și evenimente prin live streaming, dar și pentru a promova un spirit comun al UE care 
să celebreze valorile și culturile europene, cu documentare despre țările UE. Unii participanți 
solicită, de asemenea, crearea unui canal de televiziune și radio al UE prin care aceasta să 
își proiecteze valorile dincolo de granițele sale (iată un exemplu de idee). 

Alți participanți sugerează formarea jurnaliștilor în ceea ce privește relatările referitoare la 
UE sau impunerea unei obligații pentru radiodifuzorii publici de a dedica un procent din 
timpul de emisie chestiunilor legate de UE. 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/62635?order=most_endorsed&page=3&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/641
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/11141
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/143
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31715
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44453
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40330
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66991
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1252
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/17327
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
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Limbile și promovarea spiritului european 

O altă serie de idei prezentate pe platformă se referă la aspecte legate de limbi și de o 
identitate și un spirit europene comune. Aceasta este o temă recurentă și în cadrul 
subiectului „Educație, cultură, tineret și sport”. 

Un număr mare de participanți discută despre ideea de a alege o limbă comună pentru o 
mai bună comunicare și înțelegere între cetățenii din întreaga UE (iată un exemplu de idee), 
inclusiv propunerea de a avea în vedere esperanto ca limbă unificatoare (iată un exemplu de 

idee). Ambele sugestii dau naștere unor opinii ferme, atât pentru, cât și împotrivă, care sunt 
prezentate în secțiunile de comentarii. Unii participanți solicită, de asemenea, o mai bună 
respectare a principiului multilingvismului (iată un exemplu de idee). 

În plus, există idei referitoare la crearea unei echipe sportive a UE (iată un exemplu de idee), 
stabilirea datei de 9 mai drept zi de sărbătoare legală în toate statele membre (iată ideea) 
sau crearea unui pașaport al UE (iată ideea) pentru a promova spiritul european. 

Protejarea și consolidarea democrației 

O serie de idei din cadrul acestei teme se referă la protecția democrației în UE, cu apeluri la 
acțiuni ferme împotriva guvernelor care încalcă principiile democratice, în special în ceea ce 
privește Ungaria și Polonia (iată un exemplu de idee). Această chestiune este abordată mai 
detaliat în cadrul subiectului „Valori și drepturi, statul de drept, securitate”. 

Participanții recunosc, de asemenea, pericolul pe care îl pot reprezenta dezinformarea și 
știrile false pentru democrații. Există apeluri pentru o abordare consolidată în vederea 
combaterii răspândirii informațiilor înșelătoare, inclusiv propuneri de creare a unei aplicații de 
verificare a veridicității informațiilor pentru dispozitivele mobile (iată ideea) sau a unui institut 
independent al UE de verificare a veridicității informațiilor din mass-media (iată ideea). 

Într-o serie de idei și comentarii se abordează necesitatea reglementării activităților de lobby, 
solicitându-se elaborarea unui cod de conduită pentru politicieni sau înființarea unui 
organism european independent care să dispună de mijloacele necesare pentru combaterea 
corupției și a influenței nedorite a lobby-urilor (iată un exemplu de idee). În acest sens, se 
solicită, de asemenea, luarea unor măsuri generale de combatere a corupției, de exemplu, 
în ceea ce privește atribuirea de contracte în urma unor achiziții publice la nivel local. 

Aflați mai multe despre acest subiect: 

Un nou elan pentru democrația europeană 
Planul de acțiune pentru democrația europeană 
Drepturile fundamentale în UE 
Democrație și drepturile omului 

 

Valori și drepturi, statul de drept, securitate 

Statul de drept ne permite să garantăm drepturile și valorile fundamentale și să sprijinim un 
mediu de afaceri favorabil investițiilor. El reprezintă una dintre valorile fundamentale pe care 
se bazează Uniunea Europeană. 

UE se asigură că legile sunt respectate și sprijină egalitatea tuturor cetățenilor. Aceasta 
înseamnă că protejăm în mod activ drepturile omului, drepturile victimelor și ale copiilor și 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1304
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15976
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/1048
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8783
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/4789
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/683
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15319
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2179?per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1761
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_ro
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/ro/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/ro/democracy-and-human-rights
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combatem rasismul și discriminarea religioasă. Aceasta înseamnă promovarea justiției și a 
egalității de gen, a drepturilor comunităților LGBTIQ+ și ale persoanelor cu handicap. 

În același timp, trebuie să contribuim la protejarea europenilor împotriva actelor de terorism 
și a criminalității. 

Ce face UE? 

Uniunea Europeană a prevăzut măsuri concrete pentru a consolida capacitatea noastră de a 
promova și de a menține statul de drept. Monitorizăm statul de drept în toate țările UE și am 
adoptat un nou „cadru pentru consolidarea statului de drept”. 

UE depune eforturi constante pentru a combate inegalitățile din Uniune, de exemplu prin 
intermediul Strategiei europene privind egalitatea de gen, al Planului de acțiune de 
combatere a rasismului sau al Strategiei privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ. 
Aceste acțiuni se bazează pe drepturile referitoare la absența discriminării consacrate prin 
Carta drepturilor fundamentale, care interzice toate formele de discriminare bazată pe orice 
motiv, cum ar fi rasa, genul, religia, orientarea sexuală, handicapul, precum și originea 
etnică sau socială. 

În ultimele 5 decenii, UE a instituit un set solid de politici și norme pentru a asigura un nivel 
ridicat de protecție și drepturi pentru consumatori. Noua agendă privind consumatorii 
garantează aceste drepturi, protejându-i și capacitându-i în același timp pe consumatori. 

Noua Strategie a UE privind o uniune a securității oferă instrumentele și măsurile care 
asigură securitatea în mediile noastre fizice și digitale. Cele patru priorități strategice de 
acțiune ale acesteia sunt: un mediu de securitate adaptat exigențelor viitorului, combaterea 
amenințărilor în continuă evoluție, protejarea Europei împotriva terorismului și a criminalității 
organizate, precum și un ecosistem european solid în materie de securitate. 

Contribuții de pe Platforma digitală multilingvă (19 aprilie-2 august 2021) 

Subiectul „Valori și drepturi, statul de drept, securitate” a generat un total de 1 635 de 

contribuții (547 de idei, 949 de comentarii și 139 de evenimente) de la lansarea platformei 

digitale. O proporție semnificativă a interacțiunilor cu privire la acest subiect se referă la 

ceea ce este descris drept „pericolele ascensiunii în UE a democrațiilor iliberale”, care nu 

respectă valorile UE și tind către regimuri autocratice. Acestea sunt considerate o 

amenințare. Participanții solicită luarea de măsuri în vederea asigurării statului de drept. 

Contribuțiile pot fi grupate în următoarele teme: 

● Valori 

● Drepturi și libertăți 

● Protejarea statului de drept și a drepturilor omului 

● Securitate 

● Activități de lobby și corupție 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_ro
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_ro
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_ro
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_2069
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1379
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Valori 

O serie de idei expuse pe platformă iau în discuție ce înseamnă să fii european, precum și 

valorile pe care UE ar trebui să le reprezinte și să le promoveze (de exemplu, iată o idee). În 

mod deosebit, mai mulți cetățeni menționează principiile demnității umane, libertății, 

egalității, democrației, statului de drept, drepturilor omului, pluralismului, justiției, solidarității 

și parității de gen, printre altele, ca reprezentând sistemul de valori al Uniunii Europene și 

consideră că acestea ar trebui să ghideze politicile UE. 

O direcție principală de idei pledează pentru o mai mare egalitate de gen (iată un exemplu 

de idee). Se sugerează creșterea numărului de femei în rândul factorilor de decizie politică și 

economică (iată un exemplu de idee) și sunt prezentate propuneri de încurajare a bunelor 

practici. Unele dintre sugestiile specifice includ un apel la eliminarea discriminării de gen în 

ceea ce privește libertatea de circulație în interiorul UE, cu referire la peninsula Muntelui 

Athos, un sit UNESCO al patrimoniului mondial din Grecia, unde se interzice intrarea 

femeilor, în conformitate cu normele creștine ortodoxe (iată un exemplu de idee). 

O altă direcție a discuțiilor se concentrează asupra rolului valorilor creștine și asupra 

necesității de a le proteja (iată ideea). În acest sens, o idee solicită ca UE să adopte o 

poziție fermă împotriva genocidului armenilor și al altor minorități creștine (iată ideea). 

Unii participanți discută, de asemenea, despre necesitatea unei Constituții europene care să 

definească în mod clar un set de valori europene fundamentale care trebuie respectate în 

UE (iată un exemplu de idee). 

 

Drepturi și libertăți 

În ceea ce privește drepturile și libertățile, o serie de contribuții se axează pe aspecte legate 

de protecția vieții private. O idee foarte susținută solicită interzicerea sistemelor de credite 

sociale bazate pe recunoașterea facială (iată ideea). Există și alte solicitări de limitare a 

utilizării datelor biometrice pentru supraveghere (iată ideea), precum și, la nivel general, a 

colectării și partajării datelor cu caracter personal (iată un exemplu de idee). Mai mulți 

cetățeni sugerează că opțiunile de plată în numerar ar trebui recunoscute ca drept 

democratic (iată un exemplu de idee). De asemenea, au fost menționate necesitatea unei 

legislații și a unor instrumente mai bune pentru a aborda preocupările legate de protecția 

vieții private în contextul internetului și al platformelor de comunicare socială, precum și în 

contextul noilor tehnologii (iată ideea). 

Un alt grup de contribuții subliniază necesitatea eliminării măsurilor de combatere a COVID-

19 de îndată ce efectele pandemiei vor permite acest lucru, pentru a se asigura revenirea la 

normalitate și a se reinstaura libertățile cetățenilor. Aceasta include un apel pentru 

prevenirea discriminării cetățenilor care au ales să nu fie vaccinați sau să nu se supună unor 

teste periodice pentru a avea acces la servicii de bază (iată un exemplu de idee). Aspectele 

legate de vaccinare sunt abordate într-un mod mai detaliat în cadrul subiectului „Sănătate”. 

O altă discuție se referă la importanța fundamentală a drepturilor și libertăților omului în 

cadrul sistemului de valori occidental. În acest context, numeroși participanți solicită 

protejarea persoanelor LGBTI și recunoașterea căsătoriilor între persoane de același sex în 

toate statele membre ale UE (iată un exemplu de idee). 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/523
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/31780
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/9871
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2105
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29239
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/18052?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/589
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2038
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6733
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/11452
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/20859
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/30066


 

9 

Unii participanți solicită dreptul la automedicație cu canabis (iată un exemplu de idee) și 

discută, într-un sens mai larg, dezincriminarea și legalizarea unor substanțe stupefiante (iată 

un exemplu de idee). Această chestiune este abordată, de asemenea, în cadrul subiectului 

„Sănătate”. 

O idee discutată pe larg și foarte susținută este solicitarea ca UE să preia inițiativa în ceea 

ce privește protejarea drepturilor animalelor (iată ideea). Participanții consideră că, deși 

tratatele UE recunosc animalele ca ființe sensibile, în sectorul agricol și al cărnii există în 

continuare tratamente abuzive și crude (iată un exemplu de idee). 

 

Protejarea statului de drept și a drepturilor omului 

Un număr mare de participanți își exprimă îngrijorarea cu privire la democrație și statul de 

drept în lume și, în special, în anumite părți ale UE. Cetățenii care contribuie la această temă 

solicită o poziție mai fermă în vederea apărării valorilor UE față de țări precum Rusia și 

China, dar și față de un număr tot mai mare de democrații iliberale din UE, referindu-se, în 

principal, dar nu numai, la Ungaria și Polonia (iată un exemplu de idee). De asemenea, 

participanții sunt îngrijorați de faptul că femeile, minoritățile LGBTI și drepturile omului sunt 

atacate, în special având în vedere recentele evoluții din Polonia și Ungaria (iată un exemplu 

de idee). Mai mulți participanți critică guvernul ungar și solicită Comisiei să ia mai multe 

măsuri în acest sens (iată ideea). 

În vederea asigurării respectării statului de drept, unii participanți sugerează reducerea 

granturilor acordate țărilor care îl încalcă, eliminarea drepturilor lor de vot în cadrul 

Consiliului sau chiar încetarea calității de membru al UE (iată un exemplu de idee). Se 

solicită utilizarea mecanismului de protecție bugetară în noul buget pe termen lung al UE 

(iată ideea) și se sugerează ca procedura prevăzută la articolul 7 din tratate să fie revizuită 

pentru a facilita sancționarea guvernelor care încalcă valorile UE (iată ideea). Un participant 

a sugerat că Curtea de Justiție ar trebui să aibă un rol de monitorizare pentru a proteja 

democrația și statul de drept în UE (iată un exemplu de idee). O serie de participanți au 

susținut o propunere de introducere a unui mecanism de examinare privind democrația, 

statul de drept și drepturile fundamentale în UE (iată ideea). 

Pe platformă, de asemenea, se solicită eliminarea regulii unanimității pentru a garanta că 

statele membre care nu respectă statul de drept nu pot bloca procesul decizional în UE (iată 

ideea). 

În ceea ce privește protecția drepturilor omului în general, o idee larg susținută sugerează 

consolidarea caracterului executoriu al diferitelor instrumente din domeniul drepturilor omului 

în ordinea juridică a UE (iată ideea). 

 

Securitate 

În prezent, una dintre cele mai susținute și comentate idei de pe platformă este o propunere 

de creare a unei armate a UE, pentru a proteja mai bine statele membre împotriva actorilor 

străini ostili în contextul incertitudinilor cu privire la poziția SUA (iată ideea). Cu toate 

acestea, mai mulți participanți au pus sub semnul întrebării această propunere, comentând 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2058
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13630?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5911
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29110
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6512
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/781
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/7168
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/426
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/421
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2157
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5453
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
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în principal implicațiile politice, precum și relația dintre apărarea UE și apărarea națională. 

Această idee este discutată și în cadrul subiectului „UE în lume”. 

Având în vedere libertatea de circulație în cadrul UE, unii cetățeni sprijină înființarea unei 

agenții europene care să consolideze colaborarea între statele membre în ceea ce privește 

combaterea terorismului și a criminalității organizate (iată ideea). 

 

Activități de lobby și corupție 

Ca și în cazul subiectului „Democrația europeană”, unii participanți se concentrează asupra 

unor aspecte legate de activitățile de lobby și corupție. Există solicitări ca UE să ia măsuri 

împotriva evitării obligațiilor fiscale și a corupției în statele membre (iată un exemplu de 

idee), precum și sugestii privind îmbunătățirea reglementării și a transparenței activităților de 

lobby desfășurate de interese private și privind limitarea influenței acestora asupra politicii 

UE (iată ideea). Alți participanți discută despre modalitățile de combatere a corupției legate 

de UE și de utilizarea fondurilor UE, precum și despre protecția avertizorilor (iată un exemplu 

de idee). 

Aflați mai multe despre acest subiect: 

Promovarea modului nostru de viață european 
Terorismul 
Drepturi și valori europene: Protecția și promovarea drepturilor omului 
Securitate - Răspunsul la amenințarea teroristă 
 
Aflați mai multe despre toate politicile și activitățile UE: 
 
Site-ul Parlamentului European 
Site-ul Consiliului UE 
Site-ul Comisiei Europene 
  

Acest document a fost pregătit de Secretariatul comun al Conferinței privind viitorul 
Europei.  

Vă rugăm să urmăriți platforma digitală a Conferinței privind viitorul Europei 
(www.futureu.europa.eu)pentru a afla mai multe informații și pentru a citi postările 
altor cetățeni care și-au publicat deja ideile și gândurile. Pentru a afla mai multe 
despre ideile prezentate până acum, vă rugăm să consultați și primul raport 
intermediar disponibil pe platformă.  

 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2101
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1781
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/28480
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/117
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life_ro
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/terorismul
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/human-rights/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/human-rights/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/fight-against-terrorism/
https://www.europarl.europa.eu/portal/ro
https://www.consilium.europa.eu/ro/
https://ec.europa.eu/info/index_ro
http://www.futureu.europa.eu/
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