
Atelierele civice europene reprezintă un element central al Conferinței privind viitorul 
Europei, un exercițiu revoluționar în democrația deliberativă în Uniunea Europeană. 

Ele le oferă cetățenilor un rol mai important în conturarea viitoarelor politici și 
ambiții ale Uniunii. 800 de cetățeni formând un eșantion reprezentativ se vor întâlni 
și vor discuta despre viitorul Europei pentru a formula recomandări politice în jurul 
principalelor subiecte abordate pe platforma online multilingvă a Conferinței. 

Aceste recomandări vor fi integrate în discuțiile subsecvente mai ample din cadrul 
Conferinței.

Cine va participa la ateliere?

• Se vor constitui 4 grupuri de dezbatere, alcătuite din câte 200 de 
cetățeni selectați aleatoriu din cele 27 de state membre

• Ele vor reflecta diversitatea UE: origine geografică, gen, vârstă, 
mediu socioeconomic și nivel de educație

• 1/3 din fiecare grup va fi formată din tineri (16-25 de ani)

https://futureu.europa.eu
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Fă-ți auzită vocea

http://online multilingual digital platform
https://futureu.europa.eu/?locale=ro


valori, drepturi, statul 
de drept, democrație, 
securitate (24-26/09;  
12-14/11; 10-12/12)

schimbări climatice, 
mediu/sănătate (1-3/10; 
19-21/11; 7-9/01/2022)

• Cele 4 ateliere vor acoperi subiecte diferite: 

UE în lume/migrație  
(15-17/10; 26-28/11;  
14-16/01/2022)

Ce se va discuta?

Cum și când vor avea loc atelierele?

3 sesiuni de câte 
minimum 2 zile pe 

atelier, din septembrie 
2021 până în ianuarie 

2022

Evenimente fizice și 
sesiuni online, în funcție 

de situația COVID-19

Dezbateri multilingve 
(toate cele 24 de 

limbi ale UE în plenul 
grupurilor de dezbatere 
participante la ateliere)

o economie mai 
puternică, justiție socială, 
locuri de muncă/educație, 
tineret, cultură, sport/
transformare digitală  
(17-19/09; 5-7/11; 3-5/12)



Care va fi rezultatul atelierelor civice?

• Grupurile de dezbatere participante la ateliere vor discuta despre contribuțiile 
colectate prin intermediul platformei digitale. Ele vor formula un set de 
recomandări pe care Uniunea să le ia în considerare. Recomandările vor fi 
discutate în plenul Conferinței. 

• 80 de reprezentanți ai grupurilor participante la Atelierele civice europene (dintre 
care cel puțin o treime cu vârsta sub 25 de ani) vor prezenta rezultatele discuțiilor 
lor și le vor dezbate cu alți participanți din plen.

• Participanții la ateliere vor fi informați cu privire la acțiunile întreprinse ca urmare 
a recomandărilor lor. La sfârșitul procesului va avea loc un eveniment dedicat 
feedback-ului.   

 

Puteți urmări evoluția atelierelor pe platforma online:  
https://futureu.europa.eu.
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