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În prezentul document poate fi consultat setul de recomandări formulate de cei 50 de cetățeni ai grupului de dezbatere al cetățenilor organizat 
sub auspiciile viceprim-ministrei și ministrei afacerilor externe și europene, Sophie Wilmès, ca o contribuție a guvernului federal belgian la 
Conferința privind viitorul Europei. Tema acestui grup de dezbatere a fost „Cum să implicăm mai mult cetățenii în democrația europeană”. Deși 
suntem foarte conștienți de faptul că sfera de cuprindere a Conferinței nu se limitează la afacerile UE, tema acestui grup de dezbatere clarifică 
motivul pentru care se fac atât de multe trimiteri explicite la UE și instituțiile sale. Acolo unde este cazul, se menționează Europa în general. 

 

Pentru a reflecta întreaga contribuție a cetățenilor, acest raport prezintă toate recomandările, inclusiv cele care nu au obținut o majoritate 
simplă în sesiunea de vot final cu privire la toate recomandările. Acestea pot fi ușor recunoscute datorită procentului redat în roșu și cu 
caractere aldine. În plus, unele recomandări sunt contradictorii și, nici măcar în timpul discuțiilor finale, cetățenii nu au ajuns la o concluzie în 
privința lor. Aceste recomandări pot fi recunoscute datorită redării cu caractere cursive. În cazul unei singure recomandări, divergența a fost 
atât de clară încât votul s-a încheiat ex aequo, acest lucru fiind indicat cu portocaliu și caractere aldine. Cetățenii împărtășesc faptul că opiniile 
cu privire la aceste recomandări au fost împărțite. Prin urmare, ei propun ca organismele CoFE și instituțiile UE să dea dovadă de vigilență la 
punerea în aplicare a acestor recomandări, deoarece există o formă de divergență bazată pe vot. 
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1. Comunicarea 

Chestiuni abordate Recomandări Susținută de (%) 

 

1. Comunicarea privind UE nu 
este satisfăcătoare. 

1.1 Propunem integrarea unor cursuri privind Uniunea Europeană în programa școlară 
începând din clasa a III-a a învățământului primar. Scopul este de a ajunge la toți 
cetățenii și de a îmbunătăți cunoștințele despre Uniunea Europeană. 

88,4 %  

1.2 Uniunea Europeană, în special Comisia, ar trebui să furnizeze ministerelor educației 
din statele membre materiale educaționale privind funcționarea Europei. Pe lângă 
explicarea funcționării, a componenței și a competențelor instituțiilor, aceste cursuri de 
pregătire ar trebui să includă și o scurtă prezentare a istoriei integrării europene. Ar 
trebui să se acorde o atenție deosebită utilizării unui limbaj clar, ușor de înțeles și 
accesibil, precum și instrumentelor educaționale, cum ar fi documentare, videoclipuri 
sau programe TV școlare, în toate cele 24 de limbi. 

95,0 %  



 

3 
 

 

2. Proiectul european rămâne 
străin cetățenilor. 

2.1 Propunem ca instituțiile europene să se asigure că în comunicarea lor se explică mai 
bine ce ține de competențele UE, dar și ce nu ține de competențele sale. 97,6 %  

2.2 Uniunea Europeană ar trebui să includă în comunicarea sa exemple familiare din 
viața de zi cu zi a europenilor. Aceste explicații ar trebui să fie diseminate în statele 
membre prin acorduri între instituțiile europene și canalele publice naționale de 
televiziune, astfel încât să ajungă la un public larg. 

80,5 %  

2.3 În plus, resortisanții tuturor statelor membre ar trebui să fie informați periodic cu 
privire la rolul Uniunii Europene în celelalte state membre – de exemplu, prin 
videoclipuri. Avantajele și dezavantajele Europei ar fi astfel mai bine puse în perspectivă 
în cadrul dezbaterilor privind viitorul Europei. 

85,7 %  

2.4 Pentru a consolida identitatea europeană, propunem să se pună la dispoziție și să se 
comunice periodic informații cu privire la cum ar fi viața europenilor fără UE și fără 
realizările sale concrete. 

92,7 %  

2.5 Propunem, de asemenea, ca Ziua Europei (9 mai) să devină o zi de sărbătoare legală 
la nivel european pentru toți cetățenii UE. 81,4 %  

2.6 Recomandăm ca instituțiile europene să acorde o și mai mare atenție simplificării, 
inteligibilității și accesibilității informațiilor privind temele prioritare abordate la nivel 
european. 

97,6 %  

2.7 Recomandăm ca Uniunea Europeană să furnizeze un tablou de bord care să prezinte 
resursele alocate de UE pentru fiecare țară și temă prioritară. Toate aceste informații ar 
trebui să fie disponibile pe site-urile web ale UE. 

93,0 %  

2.8 Recomandăm ca Uniunea Europeană să ofere o prezentare clară a lucrărilor 
legislative în curs. Toate aceste informații ar trebui să fie disponibile pe site-urile web ale 
UE. 

90,7 %  
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2.9 Dorim ca instituțiile europene să fie mai accesibile europenilor. Ar trebui să se 
faciliteze participarea lor la dezbateri în timpul sesiunilor Parlamentului European. 79,0 %  

2.10 Recomandăm ca participarea la programul Erasmus să fie extinsă la toți studenții, 
indiferent de studiile lor (formare profesională și tehnică, formare în alternanță lucru-
studiu). Toată lumea ar trebui să poată participa la schimburile europene. 

79,5 %  

2.11 Recomandăm ca populația activă să poată beneficia de programe europene de 
schimb, indiferent de sectorul de activitate, inclusiv pentru întreprinderile locale. Toată 
lumea ar trebui să poată participa la schimburile europene. 

83,7 %  

2.12 Recomandăm crearea unor cursuri de cetățenie europeană pentru toți cetățenii 
europeni. 83,7 %  
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3. Legislația europeană nu se 
aplică în același mod în toate 
statele membre. 

3.1 Recomandăm ca Uniunea Europeană să utilizeze mai frecvent legislația care este 
direct aplicabilă în statele membre. Acest lucru ar reduce diferențele la nivel național în 
ceea ce privește punerea în aplicare a legislației europene, care subminează proiectul 
european. Astfel, UE va fi mai în măsură să protejeze și să promoveze integritatea 
realizărilor, cum ar fi piața internă, moneda euro și spațiul Schengen. 

81,4 %  

4. Democrația europeană este 
amenințată. 

4.1 Recomandăm ca în comunicarea UE privind democrația europeană să se 
reamintească în mod constant și fără echivoc ce înseamnă Europa pentru europeni. 78,0 %  

4.2 Valorile și principiile tratatelor UE, pe care statele membre s-au angajat să le 
respecte la aderare, sunt ireversibile. Protecția acestora trebuie asigurată în continuare. 81,0 %  

4.3 Protecția valorilor și a principiilor tratatelor este asigurată de Curtea Europeană și nu 
poate fi pusă la îndoială de statele membre. 81,0 %  

5. Informațiile despre UE nu sunt 
ușor de accesat și de înțeles. 

5.1 Recomandăm să se consolideze verificarea veridicității informațiilor cu privire la 
chestiunile europene. Aceste informații, diseminate și verificate de instituții, ar trebui să 
fie ușor accesibile publicului european și mass-mediei naționale din fiecare stat membru. 

83,3 % 

 

6. Mass-media națională 
transmite adesea o imagine 
negativă a UE. 

6.1 De asemenea, UE trebuie să fie mai prezentă în viața de zi cu zi a europenilor, 
comunicând într-un mod mai proactiv. (De exemplu, sponsorizând evenimente, în special 
evenimente culturale, care îi apropie pe cetățeni și îi fac mândri că sunt cetățeni ai UE. 
Elaborarea de rapoarte și de clipuri promoționale ar permite, de asemenea, cetățenilor 
europeni să aibă acces la informații contextualizate privind UE). 

85,7 %  
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7. Cetățenii nu cunosc persoanele 
care îi reprezintă în Parlamentul 
European. 

7.1 Recomandăm deputaților în Parlamentul European să se facă mai bine cunoscuți în 
țările lor de origine, în special în afara perioadelor electorale. Ei trebuie să fie mai 
accesibili. Motivațiile pentru voturile lor în Parlamentul European ar trebui să fie mai 
ușor accesibile cetățenilor europeni pe site-ul web al Parlamentului European. 

92,7 %  

7.2 Recomandăm ca partidele politice naționale să se asigure că pe listele lor pentru 
alegerile pentru Parlamentul European sunt înscriși și candidați mai tineri. Un astfel de 
mandat nu ar trebui să fie considerat o recompensă pentru servicii bune și loiale în 
politica națională. 

74,4 %  

8. Comunicarea din partea UE 
este prea uniformă; aceasta nu ia 
în considerare diversitatea 
populației 

8.1 Pentru a se adresa unui public suficient de larg și de variat, recomandăm ca UE să 
țină seama de nivelul de instruire al persoanelor vizate și de eventualele dizabilități ale 
acestora, prin realizarea unei comunicări favorabile incluziunii, încă din etapa conceperii 
acesteia. În plus, recomandăm, de asemenea, implicarea unor persoane și organizații 
(educatori de stradă, agenți de cartier, lucrători sociali, societatea civilă) în transmiterea 
acestei comunicări. 

73,2 %  

8.2 Pentru a ajunge la populația activă, recomandăm să se investească mai mult în 
utilizarea canalelor de comunicare existente cu scopul de a furniza în mod regulat 
informații adecvate despre UE, de exemplu prin intermediul unor programe explicative. 
În plus, recomandăm să se recurgă la ambasadori (atât persoane fizice, cât și organizații) 
care promovează proiectul UE. 

83,7 %  

8.3 Pentru a ajunge la tineri și studenți, recomandăm ca, pe lângă canalele existente, 
precum educația și mișcările de tineret relevante, să se recurgă la ambasadori, vizând în 
special influențatorii care pot ajunge la tineri prin intermediul mijloacelor de comunicare 
socială. O altă recomandare ar fi organizarea unui concurs paneuropean pentru a crea un 
personaj de bandă desenată care să atragă tinerii și să le transmită mesaje europene. 

69,8 %  
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8.4 În ceea ce privește persoanele în vârstă, recomandăm utilizarea acelorași canale ca și 
cele propuse pentru populația activă. În plus, recomandăm găsirea unui echilibru 
adecvat între comunicarea digitală și cea nedigitală (materiale tipărite, radio, 
evenimente față în față), pentru a răspunde nevoilor tuturor, inclusiv ale celor care se 
simt mai puțin confortabil într-un mediu digital, precum și ale celor care sunt mai puțin 
mobili în societate. 

85,7 %  

8.5 Recomandăm ca, prin cursurile de integrare care există deja în multe state membre, 
UE să se angajeze să includă „noi europeni” (persoane care, prin intermediul unei 
proceduri de imigrație legală, își au reședința în UE) și să îi informeze cu privire la 
celelalte canale tradiționale prin care comunică UE. În cele din urmă, recomandăm, de 
asemenea, să se acorde un rol asociațiilor locale. 

76,7 %  

8.6 În plus, recomandăm sensibilizarea publicului cu privire la UE folosind o comunicare 
favorabilă incluziunii. De exemplu, ar putea fi utilizate panouri (digitale), precum și 
mijloace de comunicare tradiționale și noi, cum ar fi codurile QR. 

62,8 %  

8.7 Alte recomandări ar fi prezentarea UE prin elemente vizuale (filme scurte sau 
infografice), crearea unei mișcări sportive europene pentru a construi o legătură/un 
sentiment de apartenență și popularizarea imnului european. 

68,2 %  
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2. Dezinformarea 

Chestiuni abordate Recomandări Susținută de (%) 

 

1. Riscul de dezinformare este din 
ce în ce mai prezent în mass-
media. 

1.1 Recomandăm revizuirea modelului de finanțare a mass-mediei, inclusiv publicarea 
obligatorie a surselor de venituri, într-un mod clar și accesibil. Modelul de finanțare a 
mass-mediei o determină să evidențieze senzaționalul, scoțând informațiile din context 
și transformându-le în dezinformare. 

73,8 %  

1.2 Recomandăm ca mijloacele de informare în masă să fie obligate să își citeze sursele și 
să furnizeze linkuri pentru verificarea acestora. În caz contrar, informațiile ar trebui 
etichetate ca fiind neverificate. 

90,2 %  

1.3 Recomandăm ca autoritatea europeană de reglementare responsabilă de 
combaterea dezinformării (vezi punctul 2) să fie responsabilă și de acreditarea 
organizațiilor de verificare a veridicității informațiilor. 

85,4 %  

1.4 Recomandăm înființarea unei autorități independente în fiecare stat membru care să 
monitorizeze neutralitatea mass-mediei. Această autoritate ar trebui să fie finanțată și 
controlată de Uniunea Europeană. 

75,6 %  

1.5 Recomandăm diseminarea de informații cu privire la adresele URL ale site-urilor web 
oficiale ale UE pentru a da asigurări cetățenilor în legătură cu originea informațiilor. 90,2 %  
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2. Mulți cetățeni se îndoiesc de 
neutralitatea mass-mediei. 

2.1 Recomandăm crearea unei autorități europene de reglementare care să fie 
responsabilă de combaterea dezinformării. Misiunea acestei autorități de reglementare 
ar fi să stabilească criteriile pentru o „etichetă de neutralitate” și să instituie, dacă este 
necesar, un sistem de sancțiuni sau stimulente legate de respectarea standardelor de 
neutralitate. În mod alternativ, ar putea fi luată în considerare aderarea la o cartă etică. 
Eticheta ar urma să fie acordată de autoritatea națională independentă și ar ține seama 
de măsurile aplicate de mass-media pentru combaterea dezinformării. 

87,5 %  

2.2 Recomandăm crearea unei „linii telefonice de urgență” la nivel european care să le 
permită cetățenilor să raporteze orice dezinformare cu privire la competențele politice și 
economice europene. 

82,1 %  

3. Cetățenii nu sunt conștienți de 
riscurile de dezinformare la care 
sunt expuși.  

3.1 Recomandăm ca platformele să fie obligate să publice informații clare și ușor de 
înțeles cu privire la riscurile de dezinformare la care sunt expuși utilizatorii lor. Aceste 
informații ar trebui comunicate automat la crearea unui cont. 

85,7 %  

3.2 Recomandăm introducerea unei formări obligatorii privind alfabetizarea mediatică, 
care să înceapă de la o vârstă fragedă și să fie adaptată la diferitele niveluri ale sistemului 
de învățământ. 

74,4 %  

3.3 Recomandăm ca Uniunea Europeană să lanseze campanii repetate privind 
dezinformarea. Aceste campanii ar putea fi identificate printr-un logo sau o mascotă. UE 
ar putea obliga rețelele de socializare să transmită aceste campanii prin difuzarea de 
reclame. 

87,5 %  
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4. Mijloacele de combatere a 
dezinformării sunt insuficiente. 

4.1 Recomandăm publicarea unor informații clare și ușor de înțeles cu privire la 
algoritmii care organizează mesajele primite de utilizatorii platformelor de comunicare 
socială. 

83,3 %  

4.2 Recomandăm ca utilizatorii să aibă la dispoziție o modalitate simplă de a dezactiva 
algoritmii care consolidează tendințele de comportament. De asemenea, ar putea fi luată 
în considerare obligația de a oferi utilizatorilor acces la alte surse care prezintă puncte de 
vedere diferite cu privire la același subiect. 

80,0 %  

4.3 Recomandăm ca Uniunea Europeană să sprijine crearea unei platforme de 
comunicare socială care să respecte propriile standarde de neutralitate și să combată 
dezinformarea. În mod alternativ, ar putea fi adăugate noi funcționalități la platforma 
digitală multilingvă creată pentru a sprijini Conferința privind viitorul Europei. 

56,4 %  
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3. Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 

Chestiuni abordate Recomandări Susținută de (%) 

 

1. Dificultatea de a asigura 
reprezentativitatea unui grup de 
dezbatere al cetățenilor. În cele 
din urmă, este implicată doar o 
mică parte a populației. 

1.1 Recomandăm să se urmeze sugestiile celor mai recente lucrări științifice referitoare 
la democrația deliberativă în ceea ce privește eșantionarea, proiectarea și validarea 
științifică a metodei de selecție pentru a se asigura cea mai bună reprezentativitate 
posibilă. 

89,7 % 
 

1.2 Recomandăm să existe un număr suficient de persoane la masa de discuții pentru a 
se asigura diversitatea opiniilor și a profilurilor, inclusiv – dar nu numai – persoane care 
sunt direct vizate de tema respectivă. 

90,2 % 
 

1.3 Recomandăm adăugarea la criteriile de eșantionare a criteriului privind calitatea de 
părinte (și anume, persoana are copii sau nu?), pe lângă criterii mai tradiționale, cum ar 
fi genul, vârsta, locul de reședință sau nivelul de instruire. 

33,3 % 
 

1.4 Recomandăm stabilirea de cote în funcție de zona geografică, și anume precizarea 
faptului că un grup de dezbatere al cetățenilor europeni trebuie să fie alcătuit din x 
persoane din fiecare zonă geografică europeană (care urmează să se stabilească), pentru 
ca acest grup dezbatere să fie cu adevărat calificat drept european și să delibereze în 
mod legitim. 

73,2 % 
 

1.5 Recomandăm utilizarea registrelor de evidență a populației (sau a echivalentului 
acestora, în funcție de țară) ca bază de date principală pentru tragerea la sorți, pentru a 
le oferi tuturor șanse egale de a fi selectați și pentru a genera un interes în rândul 
populației pentru o anumită temă. 

70,0 % 
 

1.6 Recomandăm ca participanții să fie remunerați pentru a se recunoaște valoarea 
implicării lor și pentru a se atrage persoane care nu ar participa dacă nu ar fi remunerate. 87,5 % 
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1.7 Recomandăm informarea în prealabil a participanților prin prezentări realizate de 
experți – într-un mod relativ minimal, fără prea multe informații sau prea multe 
informații complicate – pentru a se asigura că și cei fără cunoștințe anterioare se simt în 
largul lor să participe la discuții. 

82,9 % 
 

1.7.2. Recomandăm ca tema grupului de dezbatere al cetățenilor să fie comunicată în 
prealabil, astfel încât participanții să știe pe ce temă se va discuta. 78,6 % 

 

1.8 Recomandăm ca cetățenii să nu fie obligați să participe. 97,6 % 
 

2. Dificultatea de a organiza 
grupuri de dezbatere la nivel 
european.  

2.1 Recomandăm ca reuniunile grupurilor de dezbatere ale cetățenilor la nivel european 
să se desfășoare în format hibrid (față în față/virtual). Acest lucru ar permite participarea 
persoanelor care nu pot călători fizic. 

70,0 % 
 

2.2 Recomandăm ca, pentru a facilita accesul și organizarea, UE să delege la nivel 
național organizarea de grupuri de dezbatere ale cetățenilor privind chestiuni europene. 69,0 % 

 

2.3 Recomandăm alegerea unei singure teme pentru fiecare grup de dezbatere organizat 
la nivel european. Astfel, toți participanții pot discuta aceeași temă, indiferent de locul 
din care provin din Europa. 

80,5 % 
 

3. Prevenirea utilizării grupurilor 
de dezbatere ale cetățenilor în 
alte scopuri decât cele declarate. 

3.1 Recomandăm ca orice cetățean să poată supune discuției o temă și, prin urmare, ca 
acest drept să nu fie rezervat politicienilor sau grupurilor de lobby. 82,1 % 

 

3.2 Recomandăm ca dreptul de inițiativă să aparțină Parlamentului European, astfel încât 
acesta să definească tema care urmează să fie discutată și, ulterior, să adopte textele 
necesare pentru a da curs recomandărilor rezultate în urma deliberărilor. 

63,4 % 
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4. Dificultatea de a decide care 
este cea mai bună modalitate de 
organizare a procesului pentru ca 
cetățenii să fie cât mai bine 
reprezentați. 

4.1.1 Recomandăm înființarea unui grup de dezbatere permanent al cetățenilor la nivel 
european, care să preia sarcini specifice alături de Parlament. Grupul de dezbatere ar 
urma să fie reînnoit în mod regulat. Acest lucru ar permite reunirea cetățenilor pe termen 
lung și alocarea timpului necesar pentru desfășurarea unor astfel de dezbateri. Acest 
timp permite organizarea de dezbateri nuanțate și ajungerea la un consens. Pe lângă 
acest grup de dezbatere permanent, grupurile de dezbatere ad-hoc ale cetățenilor ar 
discuta pe teme alese de grupul de dezbatere permanent. Propunem să se urmeze 
modelul comunității germanofone din Belgia. 

54,8 % 
 

4.1.2 Recomandăm înființarea unuia sau mai multor grupuri de dezbatere nepermanente 
ale cetățenilor la nivel european, care s-ar reuni doar pe o anumită perioadă de timp 
pentru a discuta o temă bine definită. 

58,5 % 
 

4.2 Recomandăm să nu se organizeze grupuri de dezbatere ale cetățenilor la nivel 
european pentru chestiuni urgente, deoarece este nevoie de suficient timp pentru a 
asigura calitatea dezbaterilor. 

63,4 % 
 

5. De prea multe ori, cetățenii 
care participă la inițiative ce țin 
de democrația participativă, cum 
ar fi grupurile de dezbatere ale 
cetățenilor, nu primesc feedback 
cu privire la acțiunile ulterioare 
întreprinse în baza activității lor, 
pe termen scurt sau lung. 

5.1 Recomandăm să se ofere feedback cetățenilor cu privire la acțiunile ulterioare 
întreprinse (sau nu) în baza recomandărilor formulate după desfășurarea grupurilor de 
dezbatere ale cetățenilor la nivel european. În cazul în care nu se dă curs recomandărilor, 
instituțiile europene relevante ar trebui să își motiveze decizia (de exemplu, lipsa 
competențelor). În acest scop, recomandăm elaborarea unor rezumate periodice pe 
parcursul întregului proces care se derulează în urma organizării unui grup de dezbatere. 

97,5 % 
 

 

6.1 Recomandăm organizarea de grupuri de dezbatere ale cetățenilor inclusiv cu copii de 
la o vârstă fragedă (de exemplu, 10-16 ani), pentru a-i sensibiliza cu privire la participare 
și dezbatere. Acestea pot fi organizate în școli. 

59,5 % 
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4. Referendumurile 

Chestiuni abordate Recomandări Susținută de (%) 

 

 

0.1 Recomandăm să se ofere posibilitatea de a organiza referendumuri la nivel european 
cu privire la chestiuni europene. 73,3 % 

 

1. Cultura referendumului 
variază foarte mult de la un stat 
membru la altul. 

1.1 Recomandăm comandarea de cercetări cu privire la modul de creare a unei culturi 
comune a referendumului în Europa. 70,7 % 

 

1.2 Recomandăm ca un grup independent să examineze dacă este oportun să se 
organizeze un referendum la nivel european privind o chestiune specifică.  77,5 % 

 

2. Formularea întrebării 
adresate în cadrul unui 
referendum poate avea un 
impact negativ, la fel ca și faptul 
că răspunsul este doar „da” sau 
„nu”, ceea ce polarizează 
adesea dezbaterile și societățile. 
Alegerea subiectului este, de 
asemenea, delicată. 

2.1 Recomandăm crearea unui comitet științific care să aibă sarcina de a stabili, pentru 
întrebările care ar urma să facă obiectul unui referendum european, un mod de adresare 
cât mai obiectiv cu putință. 

87,2 % 
 

2.2 Recomandăm să se adreseze întrebări cu variante multiple de răspuns, mergând 
dincolo de alternativa simplă de „da” sau „nu” pentru a oferi nuanțe, chiar și prin 
anexarea unor condiții atât pentru „da”, cât și pentru „nu” (și anume „da, dacă...”, „nu, 
dacă...”). 

65,0 % 
 

2.3 Recomandăm să nu se țină seama de voturile albe în calculul majorității, indiferent 
dacă este vorba de o majoritate simplă sau absolută. Cu toate acestea, trebuie să existe 
suficiente voturi (cvorumul trebuie respectat). 

75,0 % 
 

2.4.1 Recomandăm ca o întrebare adresată în cadrul unui referendum european să poată 
viza orice subiect care ține de competențele Uniunii Europene. 87,5 % 

 



 

15 
 

 

2.4.2 Recomandăm excluderea subiectelor care ar putea fi o sursă de conflict între statele 
membre. 39,0 % 

 

2.5 Recomandăm să se poată adresa și întrebări tehnice și dificile, clar formulate, 
deoarece oamenii au capacitatea de a fi suficient informați. 77,5 % 

 

3. Referendumurile nu sunt un 
instrument democratic dacă 
numai sfera politică poate 
decide organizarea unui 
referendum. 

3.1 Recomandăm ca Parlamentul European să aibă dreptul de inițiativă pentru organizarea 
de referendumuri europene și să fie apoi în măsură să pună în aplicare rezultatele 
(Comisia Europeană și Consiliul ar trebui să urmeze inițiativa, fără posibilitatea de a o 
bloca). 

67,5 % 
 

3.2 Recomandăm ca inițiativa de organizare a unui referendum să poată veni și din partea 
cetățenilor înșiși (de exemplu, urmând norme similare cu cele aplicabile în cazul inițiativei 
cetățenești europene). 

77,5 % 
 

3.3 Recomandăm ca organizarea practică a unui referendum european să fie 
responsabilitatea unui organism neutru. 75,0 % 

 

4. Caracterul obligatoriu sau 
consultativ al unui referendum 
trebuie să fie clar definit. 

4.1.1 Recomandăm ca rezultatul unui referendum european să fie obligatoriu numai dacă 
sunt îndeplinite anumite condiții în ceea ce privește rata de participare. 92,7 % 

 
4.1.2 Recomandăm ca rezultatele unui referendum să fie obligatorii numai dacă se ating 
anumite majorități (51/49, 70/30). Aceste condiții ar trebui stabilite înainte de fiecare 
referendum. 

72,5 % 
 

4.2 Recomandăm ca rezultatul unui referendum european să fie obligatoriu dacă inițiativa 
de organizare a acestuia a fost luată de cetățeni (care au reușit să strângă un anumit 
număr de semnături în acest scop), dar consultativ dacă inițiativa a fost luată de o 
instituție politică. 

47,5 % 
 

4.3 Recomandăm ca rezultatul unui referendum european să fie obligatoriu numai pentru 
anumite chestiuni, dar nu și pentru cele în cazul cărora votul ar putea avea consecințe 
foarte importante. 

40,0 % 
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5. Publicul este adesea 
insuficient informat înainte de a 
fi invitat să voteze în cadrul unui 
referendum. În același timp, 
este important să se controleze 
informațiile furnizate pentru a 
se evita influențele negative 
(interne sau străine) asupra 
votului. 

5.1 Recomandăm ca, înainte de orice referendum european, cetățenii să fie informați în 
mod clar cu privire la impactul rezultatului votului asupra vieții lor de zi cu zi, prin 
intermediul unor broșuri, astfel cum se procedează în Elveția, și/sau prin sesiuni de 
informare. 

97,5 % 
 

5.2 Recomandăm crearea unui comitet științific pentru fiecare referendum european, 
pentru a se garanta neutralitatea informațiilor furnizate. 87,2 % 

 

6. Deși un referendum invită 
întreaga populație să participe 
direct (spre deosebire de un 
grup de dezbatere al 
cetățenilor), există întotdeauna 
un anumit procent de persoane 
care nu votează. 

6.1.1 Recomandăm ca votul în cadrul unui referendum european să fie obligatoriu. 43,6 % 
 

6.1.2 Recomandăm ca votul în cadrul unui referendum european să fie voluntar. 52,5 % 
 

6.2 Pentru a reduce numărul persoanelor care nu votează, recomandăm să se permită 
votul electronic în plus față de votul pe suport de hârtie (sau chiar în plus față de alte 
mijloace de vot, cum ar fi votul prin corespondență). Votul electronic este deosebit de 
important pentru persoanele care pleacă în vacanță și, de asemenea, încurajează 
persoanele care sunt mai puțin interesate să voteze, deoarece se elimină constrângerea 
deplasării la locul votării. 

90,0 % 
 

7. De prea multe ori, cetățenii 
care participă la inițiative ce țin 
de democrația participativă, 
cum ar fi referendumurile, nu 
primesc feedback cu privire la 
acțiunile ulterioare întreprinse 
în baza activității lor, pe termen 
scurt sau lung. 

7.1 Recomandăm să se ofere feedback cetățenilor cu privire la acțiunile ulterioare 
întreprinse (sau nu) în baza deciziei luate de cetățeni în cadrul unui referendum european. 92,5 % 
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5. Instrumentele existente 

5.1 Alegerile 

Chestiuni abordate Recomandări Susținută de (%) 

1. Există norme diferite de la 
un stat membru la altul. 

1.1 Propunem ca participarea la vot să fie obligatorie în cazul alegerilor pentru 
Parlamentul European, furnizându-se însă suficiente informații pentru ca cetățenii să 
înțeleagă motivele. 

50,0 % 

1.2 Recomandarea noastră este să se uniformizeze pe cât posibil normele privind alegerile 
pentru Parlamentul European în toate țările, inclusiv în ceea ce privește vârsta minimă. 87,2 % 

2. Nu există o diversitate 
suficientă în rândul deputaților 
în Parlamentul European în 
ceea ce privește criterii 
precum vârsta, originea și 
genul. 

2.1.1 Propunem ca deputații în Parlamentul European să fie de toate vârstele și să provină 
din toate mediile. 82,1 % 

2.1.2 Propunem ca deputații în Parlamentul European să aleagă în mod deliberat o 
carieră europeană și nu doar pentru că se află la sfârșitul carierei lor. 82,5 % 

2.1.3 Propunem să se depună eforturi pentru o distribuție de gen echilibrată, de exemplu 
prin alternarea genurilor pe listele de candidați. UE trebuie să definească aceste criterii și 
să verifice dacă ele sunt respectate în componență în funcție de cotă. În cazul în care un 
candidat refuză mandatul, următorul candidat în ordinea preferinței și de același gen preia 
mandatul. 

82,5 % 

2.1.4 Recomandăm candidaților de pe listele europene să își exercite mandatul dacă sunt 
aleși. 89,2 % 
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3. Votăm pentru Parlamentul 
European și nu avem niciun 
cuvânt de spus în ceea ce 
privește componența Comisiei 

3.1 Propunem o modificare a tratatului prin care cel mai mare grup politic din Parlamentul 
European să poată numi președintele Comisiei Europene. 48,6 % 

3.2 Recomandăm o mai mare transparență în ceea ce privește componența Comisiei 
Europene, conform unor reguli de bază, astfel încât componența să reflecte vocea 
cetățenilor, iar cetățenii să știe cum s-a realizat selecția. 

88,9 % 

4. Nu se cunosc prea multe 
lucruri despre candidații la 
alegerile europene, despre 
programul lor sau despre 
grupul politic din care vor face 
parte în Parlamentul 
European. 

4.1 Propunem ca, la nivel local, candidații europeni să se prezinte și să își facă cunoscute 
obiectivele și programul lor într-un mod mai concret și prin diferite canale de comunicare. 

84,2 % 

 



 

19 
 

 

5.2 Ombudsmanul European 

Chestiuni abordate Recomandări Susținută de (%) 

1. Site-urile web în alte limbi decât engleza conțin doar 
informații în limba engleză pe primele două pagini. Acest lucru 
reprezintă un obstacol pentru cetățenii care nu stăpânesc 
limba engleză. 

1.1 Propunem publicarea informațiilor de pe pagina 
principală în toate limbile europene și, în cazul în care 
traducerea nu este posibilă, postarea știrilor în limba 
engleză în altă parte pe site. 

89,2 % 

2. Ombudsmanul nu este implicat în sancțiune și nici în 
eventuala despăgubire a reclamantului. 

2.1 Propunem ca Ombudsmanul să facă parte din procesul 
de identificare și punere în aplicare a soluției, a sancțiunii 
sau a despăgubirii și să aibă un cuvânt de spus în cadrul 
procesului. 

71,1 % 

3. Intervalul de timp pentru validarea înscrierii pe site-ul web 
poate fi foarte mare. Validarea poate dura până la 24 de ore, 
ceea ce îi descurajează pe cetățeni să continue procesul. 

3.1 Propunem instalarea unui sistem de validare imediată. 
47,4 % 

4. Atunci când se depune o plângere, se pune întrebarea dacă 
au fost încercate toate procedurile posibile. Cetățeanul nu le 
cunoaște pe toate și nu poate răspunde la întrebare. 

4.1 Propunem includerea unui link către o prezentare sau 
o explicare simplă a celorlalte proceduri. 89,5 % 

5. Site-ul web al Ombudsmanului este bine realizat, dar nu are 
o „imagine” europeană adecvată, ceea ce îl determină pe 
cetățean să își pună întrebări (sunt în locul potrivit, este acest 
site web credibil?). 

5.1 Propunem revizuirea designului grafic al site-ului web 
și alinierea acestuia la cel al UE. Un prim pas ar fi 
amplasarea drapelului european în partea de sus a paginii. 
Încă de la primul „clic” trebuie să reiasă clar că cetățeanul 
se află pe site-ul web al Ombudsmanului. 

78,4 % 
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5.3 Consultarea publică 

Chestiuni abordate Recomandări Susținută de (%) 

1. Site-ul web aferent consultărilor s-a modificat, iar 
cetățeanul este trimis în primă instanță pe un site care nu 
mai este de actualitate. Trebuie să se efectueze o căutare 
pentru a găsi adresa URL a noului site. 

1.1 Propunem ștergerea vechiului site și trimiterea mai întâi 
la noul site. 81,6 % 

2. Foaia de parcurs (în limba engleză) și opiniile (în limba 
cetățeanului care le-a redactat) exprimate în cadrul unei 
consultări nu sunt traduse în limba cetățeanului care le 
citește. 

2.1 Recomandăm cu tărie ca foaia de parcurs să fie tradusă 
în limba cetățeanului. Faptul că foaia de parcurs este 
disponibilă doar în limba engleză blochează participarea 
oricărui cetățean care nu stăpânește limba engleză. 

81,6 % 

2.2 Propunem să se introducă o filă sau o pictogramă 
„Traducere automată” în dreptul fiecărei contribuții 
individuale, care să conducă la un motor de traducere cu 
sursă deschisă, cum ar fi Google Translate sau DeepL. 

65,8 % 

3. Este necesară abonarea pentru a primi informații despre 
acțiunile ulterioare din cadrul procesului. 

3.1 Propunem ca informațiile despre acțiunile ulterioare din 
cadrul procesului să fie transmise automat fiecărei 
persoane care răspunde, aceasta având posibilitatea de a se 
dezabona. 

89,5 % 

4. Nu știm dacă numărul opiniilor exprimate în aceeași 
direcție influențează Comisia sau dacă acestea sunt 
percepute ca un singur punct de vedere (se aplică sau nu o 
ponderare). Dacă într-adevăr contează numărul opiniilor 
exprimate în aceeași direcție, suntem îngrijorați în ceea ce 
privește ponderea grupurilor de lobby/activiștilor/marilor 
întreprinderi în cadrul consultărilor în raport cu vocea 

4.1 Recomandăm să se furnizeze informații clare cu privire 
la acest subiect pe site-ul web. 81,6 % 

4.2 Dacă numărul opiniilor exprimate în aceeași direcție are 
un impact, recomandăm instituirea unui sistem de filtrare a 
grupurilor de lobby, a activiștilor sau a marilor întreprinderi, 
astfel încât să nu li se acorde o pondere nejustificată. 

60,5 % 
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cetățenilor/ONG-urilor și, prin urmare, în ceea ce privește 
acțiunile întreprinse de UE. 

4.3 Recomandăm crearea unui software de inteligență 
artificială care să clasifice diferitele opinii și să contabilizeze 
opiniile contrare sau favorabile. 

47,4 % 

4.4 Propunem organizarea de întâlniri între cetățeni și 
asociații (militante): să existe locuri în care cetățenii își pot 
exprima opiniile, sub forma „Caselor Europei”, care pot 
contribui la diseminarea punctelor de vedere ale cetățenilor 
la nivel european. Acestea ar trebui amplasate în diferite 
locuri, la nivel local. 

62,2 % 

5. Formularul pentru exprimarea opiniilor nu este clar: există 
atât o întrebare deschisă, cât și un chestionar. Care este rolul 
fiecărui document, ce trebuie să se completeze? 

5.1. Aceste informații ar trebui clarificate pe site-ul web. 
81,6 % 

6. Există prea multe niveluri de competențe în ceea ce 
privește instrumentele. 

6.1 Propunem crearea unui centru de repartizare care să 
direcționeze cererile către nivelul de autoritate 
corespunzător. 

78,9 % 
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5.4 Inițiativa cetățenească europeană 

Chestiuni abordate Recomandări Susținută de (%) 

1. Este mai dificil de ajuns la 
cetățenii care nu au acces la 
internet. 

1.1 Sugerăm ca autoritățile locale sau bibliotecile, care sunt independente de guvern, să 
poată fi implicate în diseminarea inițiativelor și în strângerea semnăturilor, atât pe cale 
electronică, cât și pe suport de hârtie. UE ar trebui să întocmească un inventar al acestei 
rețele pentru fiecare țară și să îl pună la dispoziția cetățenilor inițiatori. 

71,1 % 

2. Numărul țărilor care trebuie 
să participe este prea mic 
pentru a crea un sprijin 
suficient. 

2.1 Propunem creșterea numărului de țări în care se strâng semnături la 13 pentru ca 
propunerea să beneficieze de un sprijin mai important. Ar trebui respectat numărul de 
semnături, care este proporțional cu numărul de locuitori. 64,9 % 

3. Costurile și eforturile de 
strângere a semnăturilor sunt 
ridicate. 

3.1 Propunem ca aceste inițiative să beneficieze de finanțare din partea UE. 71,1 % 

3.2 Propunem înființarea unui organism care să faciliteze coordonarea între țări. 75,7 % 

4. Procedura este complexă 
pentru cetățeni. 

4.1 Propunem crearea unui serviciu de asistență care să îi ajute pe cetățeni în realizarea 
procedurilor. 83,8 % 

5. Rezultatul inițiativei 
cetățenești nu este clar. 

5.1 Propunem ca Comisia Europeană să fie obligată să discute și să întreprindă acțiuni 
ulterioare în baza unei propuneri, nu doar să răspundă și să confirme primirea. În cazul în 
care Comisia decide să nu dea curs propunerii, ea trebuie să justifice acest lucru. 

100,0 % 

5.2 Propunem organizarea unei consultări a cetățenilor atunci când se primește o 
inițiativă cetățenească europeană, pentru a le solicita opinia înainte ca Comisia să 
întreprindă acțiuni ulterioare. S-ar evita astfel consemnarea doar a opiniilor sau a 
voturilor extreme și s-ar include și opiniile unor persoane care nu au semnat ICE. În plus, 
dacă toți cetățenii și-ar exprimă opinia, propunerea ar avea o greutate mai mare la 
nivelul UE și în ceea ce privește acțiunile ulterioare întreprinse. 

55,3 % 
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5.5 Dreptul de a adresa petiții 

Chestiuni abordate Recomandări Susținută de (%) 

1. Comisia Europeană ia decizia 
finală, nu există nicio 
certitudine cu privire la rezultat. 

1.1 Propunem ca Comisia să urmeze recomandarea Parlamentului European. 
81,1 % 

2. Există o lipsă de transparență 
în ceea ce privește procesul și 
motivarea deciziei. 

2.1 Propunem ca persoana care depune petiția să fie informată periodic cu privire la 
evoluție și decizii. De asemenea, concluzia finală ar trebui motivată. 94,4 % 

3. Este dificil pentru cetățeni să 
demonstreze necesitatea unor 
noi acte legislative. 

3.1 Recomandarea noastră este ca o petiție să poată fi utilizată, de asemenea, ca 
instrument pentru a demonstra necesitatea unor noi acte legislative. 78,4 % 

 


