
 

 

A doua sesiune a adunării plenare 
22-23 octombrie  

Stimată membră a / Stimate membru al adunării plenare a conferinței,  

Bine ați venit la cea de-a doua sesiune plenară a Conferinței privind viitorul Europei, 
care are loc pe 22-23 octombrie 2021 la sediul Parlamentului European din Strasbo-

urg. Pe 22 octombrie 2021 vor fi organizate reuniuni pregătitoare1, iar pe 23 octombrie 
2021, va avea loc sesiunea plenară a conferinței între orele 9.00-12.30 și 14.00-17.00.  

Dacă nu ați făcut încă acest lucru, vă rugăm să completați formularul de înregis-
trare online prin linkul pe care l-ați primit în invitație. Înregistrarea este necesară pen-

tru a completa procesul de acreditare și alte aspecte practice importante. 

După ce ajungeți la sediul Parlamentului European, vă rugăm să utilizați intrarea We-
iss și să urmați indicatoarele către biroul de primire, situat în Galeria Emilio Co-
lombo, la primul etaj (clădirea Weiss). Aici veți fi întâmpinat(ă) de colegii noștri care 

vă vor ajuta să vă orientați și vă vor înmâna documentele de interes, cardul de identi-
ficare și legitimația necesare pentru a intra în clădire (dacă nu le aveți deja).  

Mai jos găsiți un ghid cu informații practice. De asemenea, la biroul de primire vă pu-
tem răspunde la întrebări.  

Vă așteptăm cu bucurie în Strasbourg,  

Secretariatul comun al Conferinței privind viitorul Europei 

 

  

                                              

1 Pentru calendarul reuniunilor pregătitoare, a se vedea punctul 2.5 de mai jos.  

GHID PRACTIC 

Viitorul este în 
mâinile tale. 

 



 

 

 

1 Loc de desfășurare 

Adunarea plenară a conferinței se va reuni la sediul Parlamentului European din Strasbo-

urg. Sala de ședințe („hemiciclu”) în care va avea loc reuniunea adunării plenare a 
conferinței se află în clădirea Louise Weiss (marcată pe hartă cu litera H). Va fi posibilă 

și participarea de la distanță: vă rugăm să indicați în formularul de înregistrare această 

opțiune. Detaliile practice despre participarea de la distanță vor fi comunicate în prea-
labil membrilor adunării plenare care au ales această opțiune. 

1.1 ACCESUL ÎN CLĂDIRI  

Dacă nu aveți o legitimație de acces în Parlamentul European, vă rugăm să folosiți 
intrarea Louise Weiss (allée du Printemps). Vă rugăm să aveți scrisoarea de invitație 

cu dvs. Puteți folosi parcarea De Madariaga.  

 

1.2 BIROUL DE PRIMIRE ȘI BIROURILE INDIVIDUALE 

Un birou de primire va fi instalat în Galeria Emilio Colombo, la primul etaj (clădirea 
Weiss); aici veți primi indicații de orientare, documentele de interes, cardul de identi-

ficare și legitimația. Membrii care au deja o legitimație pentru a intra în Parlamen-
tul European (de la ultima sesiune plenară a conferinței) sunt rugați să o aducă. 

Colegii noștri vă vor ajuta dacă aveți întrebări suplimentare. Birourile sunt deschise 



 

 

joi, 21 octombrie, între orele 9.00 și 18.00, vineri, 22 octombrie, între orele 8.00 și 
18.00, și sâmbătă, 23 octombrie, între orele 8.00 și 10.00. 

În timpul adunării plenare a conferinței, Parlamentul European poate oferi participan-
ților spații de birouri. Dacă doriți un birou, vă rugăm să trimiteți un e-mail la 

adresa commonsecretariat@futureu.europa.eu până cel târziu marți, 19 octombrie 
2021.  

 

2 Plen  

2.1 TIMPUL AFECTAT LUĂRILOR DE CUVÂNT 

Sesiunea plenară va avea loc pe 23 octombrie 2021, la sediul Parlamentului Euro-

pean din Strasbourg, între orele 9.00-12.30 și 14.00-17.00. 

Listele vorbitorilor din fiecare componentă a adunării plenare trebuie transmise Se-

cretariatului comun: commonsecretariat@futureu.europa.eu până vineri, 22 octombrie, 

ora 12.00. Durata luărilor de cuvânt alocată componentelor adunării plenare va fi co-

municată în timp util. Pe lângă timpul alocat în prealabil luărilor de cuvânt, se va putea 
cere cuvântul timp de 30 de secunde pentru un răspuns imediat sau o întrebare de 30 
de secunde adresate unui vorbitor prezent fizic („cartonaș albastru”) în timpul dez-

baterii de după-amiază. Doar membrii prezenți fizic în hemiciclu vor avea această po-
sibilitate. Numărul de cartonașe albastre alocate fiecărei componente și dezbateri va 
fi comunicat împreună cu timpul afectat luărilor de cuvânt. Membrii adunării plenare 
vor găsi informații suplimentare despre modul de utilizare a cartonașelor albastre la 

locul unde vor fi așezați în timpul sesiunii plenare. 

Dacă intenționați să vă conectați de la distanță, veți primi în prealabil detaliile de 

conectare. Personalul tehnic vă va contacta înainte de începerea adunării plenare a 
conferinței pentru a efectua teste de conectare. 

Vă atragem atenția că veți vorbi de la tribuna aflată în centrul hemiciclului. Când 

utilizați un cartonaș albastru, veți vorbi de la locul dvs.  

2.2 PLANUL DE ATRIBUIRE A LOCURILOR ÎN HEMICICLU 

Adunarea plenară a conferinței se desfășoară în hemiciclu/sala plenului, după cum s -
a menționat mai sus. Locurile vor fi atribuite în ordine alfabetică. La biroul de primire, 
fiecare membru al adunării plenare va fi informat care este numărul locului său. Aprozii 
vă vor conduce de la intrarea în hemiciclu până la locul dvs. După ce v-ați așezat, vă 

rugăm să introduceți în cititorul de carduri cardul de identificare (pe care îl veți lua tot 
de la biroul de primire). Fiecare participant va primi un loc în tribune sau în sala de 
audiție pentru un colaborator apropiat.  

mailto:commonsecretariat@futureu.europa.eu
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2.3 INTERPRETARE 

Pentru sesiunile plenare, interpretarea va fi asigurată în cele 24 de limbi oficiale ale 
UE, ceea ce înseamnă că puteți asculta și vorbi în aceste limbi.  

2.4 DOCUMENTE 

Veți găsi documentele de interes în secțiunea dedicată adunării plenare a conferinței 
de pe Platforma digitală multilingvă, cu șapte zile înainte de începerea evenimentului: 
https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=ro. 

2.5 REUNIUNI PREGĂTITOARE 

Cele nouă grupuri de lucru se vor întâlni în două intervale orare: vineri, 22 octombrie, 
între orele 11.00 și 13.00 și între orele 14.00 și 16.00. Informații mai precise despre 
grupurile de lucru vor fi transmise pe e-mail. 

Reuniunile componentelor vor avea loc joi, 21 octombrie, seara și vineri, 22 octombrie. 

Intervalele de reuniune solicitate de componente au fost alocate și le vor fi comunicate.  

Reuniunile familiilor politice vor avea loc vineri, 22 octombrie, între orele 18.00 și 
20.00. 

Organizatorii reuniunii trebuie să transmită numărul participanților și numele lor pentru 

pregătirea plăcuțelor cu numele și să comunice orice alte nevoi specifice la adresa: 
commonsecretariat@futureu.europa.eu. Vă atenționăm că restricțiile impuse de pan-
demia de Covid-19 sunt încă în vigoare, iar sălile au capacități reduse. Orice modifi-
care în programul de interpretare ar trebui comunicată cât mai repede și va fi evaluată 

de la caz la caz de către serviciile de interpretare. 

 

3 Chestiuni practice 

3.1 MĂSURI SANITARE ȘI DE SĂNĂTATE ÎN CLĂDIRILE PARLA-
MENTULUI EUROPEAN  

Adunările plenare ale conferinței se vor desfășura conform normelor sanitare actuale. 
Normele privind sănătatea și măsurile de securitate în Parlamentul European sunt 
prevăzute într-o decizie a Președintelui PE. Acestea includ, în special, norme privind 

portul măștilor, distanțarea socială și verificarea temperaturii la intrarea în clădirile Par-
lamentului. O copie a normelor este disponibilă la biroul de primire.  

Vă atragem atenția că este obligatoriu portul unei măști medicale care să acopere 
gura și nasul, în mod permanent și peste tot în clădirile Parlamentului, inclusiv în timp 

ce vorbiți de la locul dvs. din hemiciclu și în automobilele oficiale ale Parlamentului. 
Cerința de a purta o mască medicală nu se aplică persoanelor care prezidează o 
reuniune, care iau cuvântul în plen de la tribună sau care se află singure în pro-
priul birou. 

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


 

 

Vă rugăm să vă aduceți măștile personale care respectă următoarele cerințe: 

 

măști medicale, măști FFP2 sau respiratorii (fără supapă) 

 

 

3.2 NORME ȘI MĂSURI ÎN TIMPUL CĂLĂTORIILOR 

3.2.1 Deplasarea la Strasbourg 

Vă recomandăm călduros ca înainte de sosire să verificați cele mai recente reguli 
de călătorie valabile în Franța (în funcție de stadiul vaccinării sau vindecării în care 

vă aflați și de „culoarea” țării din care proveniți): 

 https://reopen.europa.eu/ro/map/FRA/7001 

 https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-fo-
reign-nationals-in-france/ 

 https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-inter-
national-travel 

Persoanele care au un certificat digital al UE privind COVID (EUDCC) sunt autorizate 
să intre în Franța, fără alte restricții (testare sau carantină), cu condiția ca certificatul 

să conțină: 

 dovada vaccinării, care este valabilă: 

 după 7 zile de la injectarea celei de a doua doze în cazul vaccinurilor 
care se administrează în două doze (Pfizer/BioNTech/Comirnaty, Mo-

derna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield); 

 după 28 de zile de la injectare în cazul vaccinurilor care se adminis-
trează într-o singură doză (Johnson & Johnson/Janssen); 

 după 7 zile de la administrarea unui vaccin în cazul persoanelor care s -

au vindecat în urma îmbolnăvirii cu COVID-19 (este necesară numai o 
doză); 

sau 

https://reopen.europa.eu/ro/map/FRA/7001
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 rezultatul negativ al unui test de COVID-19. 

 Sunt acceptate atât testele PCR, cât și testele antigenice. 

 Valabilitate: 72 de ore (înainte de sosire) pentru testele PCR și 48 de ore 

pentru testele antigenice. NB: Dacă sosiți din Cipru, Grecia, Malta, Spa-
nia, Țările de Jos sau Portugalia, testul trebuie efectuat cu mai puțin de 
24 de ore înainte de zbor; 

sau 

 rezultatul pozitiv al unui test PCR sau al unui test antigenic realizat în pe-

rioada cuprinsă între 11 zile și 6 luni înaintea sosirii, care atestă vindecarea în 
urma infectării cu COVID-19. 

Chiar dacă aveți un certificat EUDCC, trebuie să completați o declarație pe proprie 

răspundere pe care o găsiți aici: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-

Ministere/Certificate-of-international-travel. 

3.2.2 La plecarea din Strasbourg 

La plecarea din Strasbourg, se aplică reguli diferite în funcție de destinația dvs. Site-ul 
web al Comisiei Europene https://reopen.europa.eu/en/ oferă o imagine generală a situației 

sanitare din țările europene, pe baza datelor furnizate de Centrul European de Prevenire și Con-
trol al Bolilor. Acesta conține și informații despre diferitele restricții în vigoare, inclusiv 

cerințele de carantină și de testare pentru călători. 

3.2.3 Centrul de testare COVID 

Un centru de testare va fi deschis între orele 13.00-17.00, vineri, 22 octombrie , 

pentru membrii adunării plenare și ai personalului care au nevoie de un test PCR pen-
tru călătorii. Centrul de testare se află în clădirea WEISS, la etajul al treilea, în zona 

canalului din apropierea hemiciclului, în sala C03101. Planul etajului este disponibil 
mai jos: 

 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel
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3.3 REGULILE SANITARE ÎN FRANȚA 

Vă rugăm să rețineți că permisul de sănătate (pass sanitaire) este obligatoriu în res-
taurante, baruri și cafenele, atât în interior, cât și în aer liber (inclusiv pentru servicii 

pe terasă), dar nu și pentru vânzarea la pachet. Acesta nu se aplică serviciilor de 
catering din cadrul Parlamentului European.  

Vă rugăm să verificați cele mai recente măsuri sanitare din Franța (purtarea măștilor, 
pass sanitaire, distanțarea fizică/socială): 

 https://reopen.europa.eu/ro/map/FRA/6001 

 https://www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19 

3.4 SERVICIILE DE CATERING 

Vor fi deschise următoarele unități de catering, cu o ofertă variată pe loc sau la pachet:  

Joi, 21 octombrie: 

- Barul Flower - deschis între orele 8.00-21.00, oferă servicii de cafenea și o 

masă caldă seara; 

Vineri, 22 octombrie:  

- Barul Flower - deschis între orele 8.00-21.00, oferă servicii de cafenea și o 

masă caldă seara; 

- Restaurantul cu autoservire și terasă - deschis între orele 11.45-15.00, oferă 

o selecție de feluri calde și reci, aperitive și deserturi; 

- Saloanele/restaurantul deputaților - deschise la cină între orele 18.30-21.00 

pentru grupuri de cel puțin 10 persoane, pe baza unei rezervări efectuate cu 
24 de ore înainte. 

 Sâmbătă, 23 octombrie:  

- Barul Flower - deschis între orele 8.00-18.00, oferă servicii de cafenea; 

- Barul deputaților - deschis între orele 8.00-17.30, oferă servicii de cafenea; 

- Restaurantul cu autoservire și terasă - deschis între orele 11.45-15.00, oferă 

o selecție de feluri calde și reci, aperitive și deserturi; 

- Saloanele/restaurantul deputaților - deschise la prânz, între orele 11.45-

15.00 pentru grupuri de cel puțin 10 persoane, pe baza unei rezervări efectuate 
cu 24 de ore înainte. 

Pentru asistență, vă rugăm să contactați:  

INLO.Restauration@europarl.europa.eu 

https://reopen.europa.eu/ro/map/FRA/6001
https://www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19
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3.5 ACCESIBILITATEA 

Clădirile Parlamentului European sunt accesibile persoanelor cu dizabilități.  

În momentul înscrierii online, vă rugăm să menționați ce nevoi speciale aveți, iar ser-
viciile noastre se vor strădui să vă ofere cele mai bune condiții. 

3.6 TRANSPORTUL  

3.6.1 La Strasbourg 

În Strasbourg vă puteți deplasa ușor cu mijloace de transport public și pe jos. Liniile 

de tramvai, cu serviciu regulat, pleacă spre centrul orașului din fața intrării Louise We-
iss a Parlamentului. Există și o rețea extinsă de autobuze, care au stația aproape de 
intrarea Winston Churchill. Pentru mai multe informații despre sistemul de transport public 
din Strasbourg, a se vedea https://www.cts-strasbourg.eu/en/. Dacă aveți nevoie, veți găsi 

taxiuri lângă intrările în clădirile Parlamentului European. 

În calitate de membru al adunării plenare a conferinței, puteți folosi mașinile de ser-
viciu oficiale ale Parlamentului European pentru a vă deplasa spre și de la Parla-
ment în Strasbourg (dacă sunt disponibile). Rezervările pot fi făcute la Centrul de 
rezervare a mașinilor, de preferință prin e-mail: cofe.inlotransport@europarl.eu-

ropa.eu, direct la intrarea Churchill sau prin telefon: +32 2 28 41000. 

Toate rezervările trebuie făcute cu cel puțin două ore înaintea deplasării. Distanța-

rea socială de 1,5 metri trebuie respectată în permanență. În practică, o mașină poate 
transporta un singur pasager, iar un microbuz, maximum doi pasageri.  

Vă atragem atenția că acest serviciu nu este disponibil pentru personalul însoțitor.  

3.6.2 Deplasările la și de la aeroporturi 

Un tren (navetă) vă duce de la aeroportul din Strasbourg la gara din Strasbourg în 

8 minute. Pentru mai multe informații despre orare și bilete, a se vedea:  

https://www.strasbourg.aeroport.fr/EN/Passengers/Access/Shuttle-train.html 

Mașinile oficiale de serviciu ale Parlamentului pot fi, de asemenea, rezervate (în func-

ție de disponibilitate) pentru deplasările la și de la aeroportul din Strasbourg. Rezer-
vările trebuie făcute cel târziu la ora 20.00 în ziua precedentă. Acest serviciu este 
disponibil numai pentru membrii adunării plenare.  

În plus, orașul Strasbourg oferă un serviciu de transfer pentru membrii adunării ple-

nare, fie cu autoturismul, fie cu autobuzul (în funcție de numărul de cereri), în deplină 
conformitate cu normele sanitare actuale. Acest serviciu este disponibil pentru urmă-
toarele aeroporturi: 

 Baden-Karlsruhe: www.badenairpark.de - zona sosirilor 

https://www.cts-strasbourg.eu/en/
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 Stuttgart : www.flughafen-stuttgart.de - terminalul 1/etajul doi/ghișeul de in-

formații A 
 Frankfurt pe Main : www.frankfurt-airport.de – terminalul 1/zona B/ușa 

4/lângă biroul de primire 
 Basel-Mulhouse : www.euroairport.com - zona sosirilor din partea franceză 

 

Rezervarea se face la: transport-europe@strasbourg.eu. Veți primi confirmarea rezer-

vării prin e-mail.  

Pentru mai multe informații despre acest serviciu, vă rugăm să contactați serviciul de 
transport al orașului Strasbourg prin: 

 telefon: + 33 (0)3 68 98 77 03 

 e-mail: ville-strasbourg@ext.europarl.europa.eu sau transport-europe@stras-
bourg.eu 

3.7 BIROUL DE INFORMARE AL ORAȘULUI STRASBOURG 

În timpul adunării plenare, o echipă a primăriei orașului Strasbourg vă stă la dispoziție 
vineri și sâmbătă pentru a răspunde la orice întrebare legată de sejurul dvs. la Stras-
bourg și în Alsacia. 

Locul: Clădirea WEISS, etajul 1, biroul T01073, și clădirea CHURCHILL, la intrare. 

3.8 FACILITĂȚI DE CAZARE  

Dacă aveți nevoie de o cameră de hotel sau de cazare în timpul sesiunilor de la Stras-
bourg, vă stă la dispoziție serviciul Euraccueil. Tel. +33 (0)3 88522838. E-mail: eu-
raccueil@otstrasbourg.fr  

Dacă decideți să stați la un hotel din Kehl (Germania) sau din împrejurimi, va trebui să 

respectați normele de prevenire a COVID-19 în vigoare în Germania. Informații privind 
normele de intrare în Germania pot fi găsite pe pagina web a Ministerului Federal al 
Afacerilor Externe din Germania: https://www.auswaertiges-amt.de/en/coronavi-
rus/2317268 

Vă recomandăm să contactați hotelul ales pentru a vă informa despre cerințele apli-
cabile șederii dvs. (certificatul EUDCC, testare prealabilă etc.). 
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