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REZUMAT Grupul de lucru „UE în 
lume” 

Prezidat de Gunther Krichbaum la invitația lui Clement Beaune, care a fost absent 
22 octombrie 2021, 11.00-

13.00 
 

 
 

1. Observații introductive ale președintelui 

 
Ședința a avut loc în format hibrid. Dl Krichbaum a precizat că dl Beaune s-a scuzat pentru faptul că nu 
a putut fi prezent la prima reuniune din cauza responsabilităților presante legate de reuniunea 
Consiliului European din acea zi, de la care nu putea lipsi. Dl Krichbaum i-a invitat mai întâi pe 
reprezentanții grupurilor de cetățeni să ia cuvântul, să se prezinte și să precizeze ce s-a discutat în cadrul 
grupului lor specific de cetățeni. A fost subliniat caracterul inovator al conferinței și al acestei 
componente plenare. 

 
2. Discuția 

 
Participanții la mesele rotunde ale cetățenilor nu au fost pregătiți să ia cuvântul la începutul reuniunii, 
astfel încât alți participanți au lansat discuția, iar reprezentanții grupurilor s-au alăturat ulterior. 

 
Principalele teme abordate  au fost: 

 
 
Politica europeană de vecinătate și extinderea europeană 

• Mai mulți membri ai grupului de lucru au subliniat importanța deosebită a procesului de 

extindere a Balcanilor de Vest și ideea extinderii fără a slăbi procesele decizionale ale UE, 

inclusiv o reexaminare a votului în unanimitate. 

 
Valorile și viziunea europeană, având în vedere poziția viitoare a UE în lume 

• O Europă autonomă, care poate evalua și aborda rapid amenințările 

• Mulți participanți au subliniat ideea existenței unor valori europene puternice în toate 

angajamentele internaționale ale UE (fie că este vorba de comerț sau de relațiile cu alte 

țări). Aceste valori diferențiază Europa de orice altă entitate sau țară. 

• Relațiile cu SUA, Rusia și China au fost discutate de mai multe ori, iar Turcia a fost, de 

asemenea, menționată 

• Asigurarea capacității UE de a acționa (instrumente și proceduri decizionale) 

 
Securitatea și apărarea europene  
 

• În ceea ce privește relația UE cu NATO, există un spațiu în care UE poate fi mai activă, punând 

în același timp accentul pe o UE pașnică, dar sigură. 
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• Utilizarea în mod coordonat la nivel internațional a tuturor instrumentelor aflate la dispoziția 

UE  

 
Politica comercială și economia europene 
 

• Conceptul de capacitate a UE de a influența schimbările prin intermediul comerțului și al 

reglementărilor, asigurând, în același timp, că UE este un loc în care întreprinderile să 

dorească să desfășoare activități comerciale 

• Să se afirme printre actorii importanți precum China și SUA 

 
Membri ai grupului de lucru, cetățeni și alții, au adus în discuție chestiuni similare, mai mulți vorbitori 
accentuând necesitatea de a crește nivelul de participare la alegerile europene și de a crește gradul de 
implicare a cetățenilor în perioada dintre alegeri. A fost subliniată importanța unei mai bune comunicări 
și a instruirii în ce privește democrația, precum și necesitatea de a garanta transparența procesului 
decizional al UE. 

 
3. Observațiile de încheiere ale președintelui 

 
Președintele a recunoscut că toți membrii grupului de lucru au îndemnat să se structureze mai bine 
discuțiile. În cadrul reuniunilor viitoare, va fi esențial să se definească principalele blocuri/teme, care ar 
putea fi discutate unul câte unul, fiecare dintre aceste dezbateri începând cu un reprezentant al 
cetățenilor din grupul de cetățeni. De asemenea, el i-a sprijinit pe alți membri care au dorit să se asigure 
că acest grup de lucru aduce ceva util și specific în sesiunea plenară. Rapoartele grupului de cetățeni și 
ale platformei ar reprezenta o bună sursă a acestei structuri, alături de reflecțiile acestei reuniuni.  
Președintele a menționat că el a fost un înlocuitor de ultim moment al președintelui permanent, dl 
Beaune, și că dl Beaune va fi informat cu privire la rezultatele acestei reuniuni, pentru a se asigura că 
viitoarele reuniuni vor da rezultatele aștepta



 

 

 

 

 

 

 

Dr     Francisco ALDECOA Grupurile de cetățeni 
naționali/evenimentele cetățenilor 

naționali 
Dna Concepción ANDREAU RODRIGUEZ Comitetul Regiunilor 
Dl Olivier BALDAUFF Consiliul 

Dl Clément BEAUNE Consiliul 
Dna Simone BEISSEL Parlamentele naționale 
Dna Rozalia-Ibolya BIRO Parlamentele naționale 
Dl Séamus BOLAND Comitetul Economic și Social European 
Dl Josep BORRELL Comisia Europeană/SEAE 
Dl Mansef CAMPOS Grupurile de cetățeni europeni 
Dl Fabio Massimo CASTALDO Parlamentul European 
Dl Włodzimierz CIMOSZEWICZ Parlamentul European 
Dna Deirdre CLUNE Parlamentul European 
Dl Péter CSAKAI-SZOKE Grupurile de cetățeni europeni 
Dl Hans DAHLGREN Consiliul 
Dl Benedetto DELLA VEDOVA Consiliul 
Dna Verena DUNST Reprezentantul local/regional 
Dl Christian FEUSTEL Parteneri sociali 
Dl Carlo FIDANZA Parlamentul European 
Dl Domagoj HAJDUKOVIĆ Parlamentele naționale 
Dna Stephanie HARTUNG Grupurile de cetățeni 

naționali/evenimentele cetățenilor 
naționali 

Dna Danuta HÜBNER Parlamentul European 
Dna Gisèle JOURDA Parlamentele naționale 
Dl Eric JULIEN Grupurile de cetățeni europeni 
Dna Roelien KAMMINGA Parlamentele naționale 
Dl Bogdan KLICH Parlamentele naționale 
Dl Rihards KOLS Parlamentele naționale 
Dl Gunther KRICHBAUM Parlamentele naționale 
Dl Andrius KUBILIUS Parlamentul European 
Dl Ilhan KYUCHYUK Parlamentul European 
Dna Hélène LAPORTE Parlamentul European 
Dl Jaak MADISON Parlamentul European 
Dl Costas MAVRIDES Parlamentul European 
Dna Klaudia MAZUR Grupurile de cetățeni europeni 
Dna Dajana MILINKOVIC Grupurile de cetățeni europeni 
Dl Ruairí Ó Murchú Parlamentele naționale 
Dl Ali OUACH Grupurile de cetățeni europeni 
Dl Jouni OVASKA Parlamentele naționale 
Prof. George PAGOULATOS Grupurile de cetățeni 

naționali/evenimentele cetățenilor 
naționali 

Dna Georgia PARPOSZ Grupurile de cetățeni europeni 
Dna Inês PASCOAL DA SILVA Grupurile de cetățeni europeni 
Dl Tonino PICULA Parlamentul European 
Dl Nik PREBIL Parlamentele naționale 
Dl Kornelios S. KORNELIOU Consiliul 
Dl Pavel SKULIL 

 

 

Grupurile de cetățeni europeni 

ANEXA II Lista membrilor Grupului de lucru UE în lume 
Președinte : Clément BEAUNE (Hans DAHLGREN de la 1.1.2022)
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Dl Mark SPEICH Comitetul Regiunilor  

Dna Klaudia SZEMEREYNE PATAKI Reprezentantul local/regional  

Dl Kim VALENTIN Parlamentele naționale  

Dna Ymare VAN DER SLUIS Grupurile de cetățeni europeni  

Dna Viola VON CRAMON-TAUABADEL Parlamentul European  

Dna Sophie WILMES Consiliul
ll 

 

Dna Janica YLIKARJULA Comitetul Economic și Social European  

 


