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PROCES-VERBAL SUMAR 

Grupul de lucru privind democrația europeană, prezidat de Manfred Weber, Parlamentul European 

22 octombrie 2021, 14.00-16:00 

 
 

1. Observații introductive ale președintei  
 

Ședința a avut loc în format hibrid. Discuția a acoperit punctele evidențiate pe ordinea de zi, 
transmisă înainte de reuniune (în anexă spre informare). Președintele a început prin a sublinia 
caracterul inovator al Conferinței privind viitorul Europei și a adresat un bun venit în special 
cetățenilor la reuniunea grupului de lucru. El a explicat că va acorda cuvântul tuturor participanților 
în ordine alfabetică pentru a se prezenta și a-și exprima așteptările de la grupul de lucru.  
 
Președintele și-a exprimat, de asemenea, așteptările personale față de ceea ce a considerat a fi cel 
mai interesant dintre grupurile de lucru, datorită temei orizontale și a obiectivului de a aduce Europa 
mai aproape de cetățeni. Printre subiectele de discuție, el a menționat: cum să facem alegerile 
europene mai atractive și să creștem prezența la vot; cum să creștem participarea tinerilor cetățeni; 
cum să folosim cel mai bine potențialul democrației directe și cum să îmbunătățim funcționarea 
instituțiilor UE. El a reamintit că este important să se garanteze că valorile fundamentale ale Uniunii 
și statul de drept sunt respectate, precum și că mass-media funcționează bine într-o lume din ce în ce 
mai digitală. 
 

2. Discuție 
 
În cursul discuției, reprezentanții grupului de dezbatere al cetățenilor europeni privind 
„Democrația/valorile europene, drepturi, statul de drept, securitate” au informat despre rezultatul 
primei sesiuni a acestui grup. Printre subiectele pertinente de discuție, ei au subliniat:  

 cum să creștem interesul față de Uniune și cunoștințele despre ea, inclusiv în rândul tinerilor;  

 rolul comunicării, al mass-mediei și al dezinformării, precum și al educației;  

 participarea cetățenilor la alegeri, inclusiv la nivel european;  

 cum să facem ca politica să devină mai atractivă prin implicarea mai directă a cetățenilor, de 
exemplu prin intermediul unor mecanisme participative și referendumuri;  

 transparența, responsabilitatea și inteligibilitatea procesului decizional al Uniunii; 

 protejarea valorilor Uniunii și a statului de drept;  

 garantarea drepturilor și nediscriminarea; precum și 

 cum să punem capăt blocajelor și să asigurăm eficiența procesului decizional al Uniunii. 
 
Alți membri ai grupului de lucru au adus în discuție chestiuni similare, mai mulți vorbitori accentuând 
necesitatea de a crește nivelul de participare la alegerile europene și de a îmbunătăți gradul de 
implicare a cetățenilor în perioada dintre alegeri. S-a subliniat cât de importante sunt o mai bună 
comunicare și educație privind democrația, precum și necesitatea de a garanta transparența 
procesului decizional al Uniunii. Unii vorbitori au solicitat revizuirea votului în unanimitate. Alții au 
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subliniat că este necesar să se asigure respectarea valorilor Uniunii și a statului de drept, a 
diversității, precum și a libertății și pluralismului mass-mediei. 
 
De asemenea, au fost discutate o serie de alte subiecte, cum ar fi: 

 necesitatea de a compara diferitele modele de integrare și cooperare pentru viitor, unii 
reprezentanți pledând pentru o integrare mai mare, iar alții avertizând cu privire la riscurile 
unei mai mari centralizări a puterii; 

 repartizarea competențelor între Uniune și statele membre și măsura în care cetățenii 
doresc ca Uniunea să facă mai mult sau mai puțin; 

 provocările legate de dezvoltarea unui spațiu politic cu adevărat european și a unei 
dezbateri transnaționale pe teme legate de Uniunea Europeană;  

 importanța de a face alegerile pentru Parlamentul European mai relevante pentru cetățeni și 
de a le oferi acestora alegeri politice semnificative;  

 rolul pe care l-ar putea juca autoritățile regionale și locale, precum și societatea civilă 
organizată și partenerii sociali în procesului decizional al UE și pentru ca Uniunea să se 
apropie mai mult de cetățeni; 

 importanța solidarității și a unei identități europene comune; 

 importanța consolidării democrației în economie, societate și la locul de muncă;  

 întrebarea dacă va fi necesară o redeschidere a tratatelor. 
 

Unii vorbitori au subliniat că este important ca prioritățile și recomandările cetățenilor să se reflecte 
în cadrul grupului de lucru și că este necesar să se asigure că toate vocile sunt auzite. 
 

3. Concluzii formulate de președinte 
 
În observațiile sale finale, președintele a subliniat că o ascultare atentă a celuilalt este primul pas 
către o mai bună înțelegere. El a observat că această primă reuniune a pus bazele unor discuții și 
lucrări mai aprofundate. Recomandările grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni vor fi 
disponibile înainte de următoarea reuniune a grupului de lucru din decembrie și vor constitui punctul 
de plecare pentru discuții mai concrete. Pentru a pregăti cât mai bine ședința, el i-a invitat pe 
membrii grupului de lucru să se gândească la o listă de inițiative concrete și a propus ca un purtător 
de cuvânt pentru fiecare componentă să prezinte rezultatul acestor reflecții.  
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ANEXA I. Ordinea de zi a reuniunii din 22 octombrie 2021 
 

 
Strasbourg, 22 octombrie 2021  

  
  
  

  
PROIECT DE ORDINE DE ZI  

  
ȘEDINȚA GRUPULUI DE LUCRU PRIVIND DEMOCRAȚIA EUROPEANĂ   

  
CONFERINȚA PRIVIND VIITORUL EUROPEI  

  
Vineri, 22 octombrie 2021, 14:00-16:00  

  
Sala WEISS S1.4 și de la distanță  

  
STRASBOURG  

  
  
  
  

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi  
  

2. Cuvânt de bun venit și discurs introductiv al președintelui, 

Manfred WEBER, președintele Grupului PPE din Parlamentul 

European   
  

3. Raport din partea reprezentanților grupurilor de dezbatere ale 

cetățenilor și privind platforma digitală   
  

4. Schimb deschis privind așteptările legate de rezultatele 

grupului de lucru  
  

5. Schimb deschis privind modalitățile de lucru și calendarul  
  

6. Chestiuni diverse  
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ANEXA II. Lista membrilor Grupului de lucru privind democrația europeană 
 

Președinte:  Manfred WEBER (Parlamentul European) 
 

    
Titlu Prenume Nume Component/ă 

        

Dna Lenise AGIUS 
Grupurile de dezbatere ale 

cetățenilor europeni 

Dna Chiara ALICANDRO  
Grupurile de dezbatere ale 

cetățenilor europeni 

Dl Michalakis ASIMAKIS  
Grupurile de dezbatere ale 

cetățenilor europeni 

Dl Zoltán  BALCZÓ Parlamentele naționale 

Dna Olga BAUM 
Grupurile de dezbatere ale 

cetățenilor europeni 

Dl Matouš BELOHLAVEK  
Grupurile de dezbatere ale 

cetățenilor europeni 

Dl Brando BENIFEI Parlamentul European 

Dna Mara BIZZOTTO Parlamentul European 

Dl Damian BOESELAGER Parlamentul European 

Dl Ioannis  BOURNOUS Parlamentele naționale 

Dl Nicolai BOYSEN 
Grupuri/evenimente de dezbatere 

ale cetățenilor la nivel național 

Dna Martina BRAMBILLA  
Grupurile de dezbatere ale 

cetățenilor europeni 

Dl Gari  CAPPELLI Parlamentele naționale 

Dl Vasco CORDEIRO Comitetul Regiunilor 

Dna Annemieke DE CLERCK  
Grupurile de dezbatere ale 

cetățenilor europeni 

Dl Samuel DENEFFE 
Grupuri/evenimente de dezbatere 

ale cetățenilor la nivel național 

Dl Bruno  DIAS Parlamentele naționale 

Dl Gašper  DOVŽAN Consiliu 

Dna Aleksandra   DULKIEWICZ  Reprezentantă locală/regională 

Dl Pascal DURAND Parlamentul European 

Dna Anna ECHTERHOFF Societatea civilă 

Dl Sandro GOZI Parlamentul European 

Dna Pippa  HACKETT Consiliu 

Dna  Eva Kjer  HANSEN Parlamentele naționale 

Dl Pablo  HISPÁN Parlamentele naționale 

Dl Wepke KINGMA Consiliu 

Dl Tomáš KOZÁK Consiliu 

Dl Zdzisław KRASNODĘBSKI Parlamentul European 

Dna  Ilona KRONBERGA Consiliu 

Dl Reinhold  LOPATKA Parlamentele naționale 

Dna  Esther LYNCH Parteneri sociali 

Dl Evangelos MEIMARAKIS Parlamentul European 

Dl Aleksandar MILISOV  Grupurile de dezbatere ale 
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cetățenilor europeni 

Dna  Radvilė  
MORKŪNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

Parlamentele naționale 

Dl Jorge Luis PAZOS LOPEZ  
Grupurile de dezbatere ale 

cetățenilor europeni 

Dl Anti  POOLAMETS Parlamentele naționale 

Dl Arnoldas PRANCKEVIČIUS  Consiliu 

Dl Paulo RANGEL Parlamentul European 

Dna Ariane  RODERT  
Comitetul Economic și Social 

European 

Dl Hans  ROTHENBERG Parlamentele naționale 

Dl Domènec Miquel RUIZ DEVESA Parlamentul European 

Dl Hermano  SANCHES RUIVO   Reprezentant local/regional 

Dl Axel  SCHÄFER Parlamentele naționale 

Dl Kaspar SCHULTZ 
Grupuri/evenimente de dezbatere 

ale cetățenilor la nivel național 

Dl Pedro SILVA PEREIRA Parlamentul European 

Dl Sven SIMON Parlamentul European 

Dna Lucie  STUDNICNA  
Comitetul Economic și Social 

European 

Dna Dubravka SUICA Comisia Europeană 

Dna Wiktoria TYSZKA-ULEZALKA  
Grupurile de dezbatere ale 

cetățenilor europeni 

Dl Apostolos TZITZIKOSTAS Comitetul Regiunilor 

Dl Bastiaan  VAN APELDOORN Parlamentele naționale 
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