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Grupul de lucru privind valorile și drepturile, statul de drept, securitatea 
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1. Observații introductive ale președintei 
 

A doua ședință a grupului de lucru s-a desfășurat prin participare de la distanță. Președinta Věra 

JOUROVÁ a deschis reuniunea mulțumind tuturor membrilor pentru participare și exprimându-și 

speranța că următoarea sesiune va putea avea loc în persoană. Președinta a declarat că se bucură că 

grupul de lucru este de acum în măsură să discute recomandările finale ale Grupului de dezbatere 2 al 

cetățenilor europeni și le-a urat un călduros bun-venit reprezentanților („ambasadorilor”) acestui 

grup.  

 

Președinta JOUROVÁ a subliniat că obiectivul grupului de lucru ar trebui să fie de a contribui și de a 

răspunde la activitatea cetățenilor și a salutat calitatea recomandărilor acestora. De asemenea, 

președinta a menționat că membrii grupului de lucru pot formula și observații scrise, dacă nu sunt de 

acord cu recomandările cetățenilor sau doresc să adauge alte argumente.  

 

În final, președinta i-a informat pe membrii grupului de lucru că, dacă vor avea suficient timp la 

dispoziție, îi poate invita să discute cel de al treilea raport intermediar al Platformei digitale 

multilingve. Le-a cerut participanților să își limiteze intervențiile la două minute, la fel ca în cadrul 

ultimei reuniuni. 

 

Ulterior, președinta JOUROVÁ i-a invitat pe reprezentanții Grupului de dezbatere 2 al cetățenilor 

europeni să-și prezinte recomandările cu privire la „Valori și drepturi, statul de drept, securitate”.  

 
2. Discuție 
 

Doi dintre reprezentanții Grupului de dezbatere 2 al cetățenilor europeni au prezentat recomandările 

care intră în sfera de competență a grupului de lucru, și anume nediscriminarea, egalitatea de gen, 

protecția drepturilor omului și a drepturilor naturii și ale animalelor, dreptul la viață privată, protejarea 

statului de drept, protejarea și consolidarea democrației, mass-media și dezinformarea, securitatea, 
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o integrare mai strânsă, precum și identitatea și valorile europene. Este vorba de aproximativ 20 de 

recomandări din cele 39 formulate de Grupul 2. 

 

Președinta JOUROVÁ le-a mulțumit reprezentanților Grupului pentru contribuția lor valoroasă și a dat 

cuvântul tuturor celor care au dorit să răspundă la recomandările cetățenilor.  

 

Mulți participanți s-au concentrat mai întâi asupra aspectelor procedurale de bază. Câțiva dintre ei s-

au pronunțat în favoarea transmisiei în direct pe internet a reuniunilor grupului de lucru. De 

asemenea, unii participanți i-au cerut președintei să asigure o discuție mai structurată, de exemplu 

prin repartizarea în funcție de teme a recomandărilor formulate de grupurile de dezbatere, a ideilor 

de pe Platforma de conferințe și a altor contribuții aduse de membrii grupului de lucru. Câțiva 

participanți au sprijinit inițiativa președintei de a permite comentarii scrise și și-au exprimat dorința 

de a putea comunica și în afara reuniunilor grupului de lucru. Totodată, câteva persoane au cerut 

furnizarea de servicii de interpretare în mai multe limbi ale UE (SK, LV). 

 

În plus, unii participanți au adus în discuție problema „fezabilității” recomandărilor și au solicitat 

clarificări dacă și în ce mod acestea ar putea fi puse în aplicare, precum și clarificări referitoare la 

repartizarea competențelor între statele membre și Uniunea Europeană. Alți membri ai grupului de 

lucru au solicitat să fie luate în considerare și recomandările Grupurilor de dezbatere care necesită 

modificări majore și să se analizeze dacă ar trebui modificat, în interesul cetățenilor, nivelul de 

competență la care acestea sunt puse în aplicare. 

 

Referitor la conținut, membrii grupului de lucru au mulțumit cetățenilor pentru activitatea lor 

ambițioasă și inovatoare și au răspuns la recomandările Grupului de dezbatere. 

 Mai mulți participanți au sprijinit recomandările Grupului cu privire la necesitatea de a asigura 

respectarea drepturilor fundamentale în întreaga Uniune și de a proteja statul de drept prin 

dezvoltarea în continuare a instrumentelor existente. Alții au atras atenția asupra 

eventualelor modificări complicate ale cadrului juridic actual privind statul de drept. Unii 

participanți au pledat în favoarea consolidării patrimoniului cultural, pentru ca UE să devină 

mai puternică în diversitate. 

 De asemenea, s-a discutat despre importanța sprijinirii libertății mass-mediei și a combaterii 

dezinformării. 

 În ceea ce privește participarea cetățenilor la procesul decizional al UE, membrii grupului de 

lucru au luat act de recomandările Grupului de dezbatere și au menționat viitorul rol al 

conferințelor, cum ar fi cea actuală și Platforma de conferințe, precum și dezvoltarea 

cetățeniei UE. 

 Participanții și-au exprimat, de asemenea, sprijinul pentru recomandările Grupului de 

dezbatere privind amenințările hibride și au solicitat o implicare mai puternică a UE în acest 

domeniu. 

 

Președinta JOUROVÁ i-a informat apoi pe participanți cu privire la principalele idei de pe Platforma 

digitală multilingvă care se aplică grupului de lucru, invitându-i pe reprezentanții Grupului de 

dezbatere, precum și pe ceilalți membri ai grupului de lucru să reacționeze. Aceste idei au inclus, 

printre altele: îmbunătățirea cooperării judiciare și în materie de aplicare a legii între statele membre, 
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o poziție mai fermă a UE față de China și Rusia, rolul valorilor creștine, incluziunea persoanelor cu 

dizabilități, mobilitatea în interiorul Uniunii și gestionarea succesiunilor. 

 

Un reprezentant al Grupului de dezbatere 2 al cetățenilor europeni a cerut ca contribuțiile de pe 

Platformă sau cele formulate de alți membri ai grupului de lucru să nu pună în umbră recomandările 

grupurilor de cetățeni și a solicitat instituțiilor UE să dea dovadă de curaj și să pună în practică ideile 

cetățenilor. Reprezentanții Grupului de dezbatere 2 au cerut ca viitoarele discuții ale grupului de lucru 

să fie mai structurate, mai detaliate și să aibă drept obiectiv explorarea modului în care ideile 

cetățenilor pot fi efectiv aplicate, iar dacă recomandările grupurilor de lucru nu sunt puse în aplicare, 

cetățenii ar dori să primească justificări detaliate și transparente din partea instituțiilor UE.  

 
3. Observațiile de încheiere ale președintei 

Președinta Věra JOUROVÁ a închis reuniunea mulțumind tuturor participanților pentru contribuția lor 

valoroasă. Președinta a tras următoarele concluzii: 

 Este necesară o dezbatere mai structurată și consolidată în ceea ce privește conținutul. Deși 

gruparea subiectelor este necesară, nu ar trebui create subgrupuri în cadrul unui grup de 

lucru.  Următoarea reuniune ar trebui să aibă o ordine de zi adnotată care să grupeze 

recomandările pe teme. 

 Ar trebui asigurate servicii de interpretare în cât mai multe limbi. 

 Grupul de lucru ar trebui să fie informat în legătură cu inițiativele actuale aflate deja în curs 

care conțin recomandări ale Grupului de dezbatere, precum și în legătură cu punerea lor în 

aplicare în continuare. Acest aspect ar trebui discutat de copreședinții conferinței, luând în 

considerare și faptul că UE trebuie să fie creativă și să găsească modalități pentru a răspunde 

așteptărilor cetățenilor.  

 Problema transmisiei în direct pe internet va fi abordată din nou în cadrul următoarei reuniuni 

a Comitetului executiv. Grupurile de lucru ar trebui să fie pe deplin transparente, dar ar trebui 

să se țină seama și de faptul că cetățenii ar putea să nu se simtă confortabil în prezența 

publicului. Ea a propus să se facă o anchetă în rândul cetățenilor care sunt membri ai Grupului 

de lucru în care să se întrebe dacă cineva se opune transmiterii în direct pe internet a 

următoarelor reuniuni. 


