
 

Conferința  
privind 
viitorul  
Europei 
RAPORT DE 
ACTIVITATE  
Iulie 2021 – octombrie 
2021 



RAPORT DE ACTIVITATE | CONFERINȚA PRIVIND VIITORUL EUROPEI | 1 

 

 

CUPRINS ...............................................................................................2 

I. INTRODUCERE ...............................................................................3 

II. ACTIVITĂȚI ÎN EUROPA .................................................................5 

A. Platforma digitală multilingvă ........................................................ 5 

B. Grupuri de dezbatere ale cetățenilor europeni .............................. 7 

C. Evenimentul tineretului european (8-9 octombrie) ....................... 11 

D. A doua sesiune plenară a conferinței (22-23 octombrie)..12 

E. Comitetul executiv ...................................................................... 18 

F. Alte activități ............................................................................... 19 

III.    ACTIVITĂȚI LA NIVEL NAȚIONAL/REGIONAL/LOCAL... ....... 22 

IV. URMĂTOARELE ETAPE ............................................................. .24 

 

 

 

  

CUPRINS 

file:///T:/RO/Projects/2022/00384/00384-00-00-TCD/COR-EESC-2022-00384-00-00-TCD-TRA-RO.docx%23_Toc95398162
file:///T:/RO/Projects/2022/00384/00384-00-00-TCD/COR-EESC-2022-00384-00-00-TCD-TRA-RO.docx%23_Toc95398163
file:///T:/RO/Projects/2022/00384/00384-00-00-TCD/COR-EESC-2022-00384-00-00-TCD-TRA-RO.docx%23_Toc95398164
file:///T:/RO/Projects/2022/00384/00384-00-00-TCD/COR-EESC-2022-00384-00-00-TCD-TRA-RO.docx%23_Toc95398171
file:///T:/RO/Projects/2022/00384/00384-00-00-TCD/COR-EESC-2022-00384-00-00-TCD-TRA-RO.docx%23_Toc95398173


RAPORT DE ACTIVITATE | CONFERINȚA PRIVIND VIITORUL EUROPEI | 2 

 

 

 

În prezent, Conferința privind viitorul Europei este în plină desfășurare. După 
ce sesiunea plenară inaugurală a conferinței a avut loc la Strasbourg la 19 
iunie 2021, grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni și-au început 
activitatea, reunindu-se pentru prima dată la jumătatea lunii septembrie. 
Grupurile de dezbatere reunesc aproximativ 800 de cetățeni ai UE selectați 
aleatoriu, reflectând diversitatea UE, în cadrul a patru grupuri de dezbatere 
care poartă discuții pe teme esențiale în diferite domenii de politică esențiale. 
Grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni, alături de grupurile de 
dezbatere naționale, vor juca un rol esențial în cadrul conferinței, întrucât 
recomandările lor, împreună cu contribuțiile platformei digitale multilingve a 
conferinței, vor fi dezbătute în sesiunea plenară a conferinței, care va prezenta 
Comitetului executiv propuneri pentru rezultatul final al conferinței.  

Platforma digitală multilingvă a conferinței, care permite fiecărui cetățean al 
UE să aibă un cuvânt de spus în oricare dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE, 
a continuat să colecteze contribuțiile cetățenilor, peste 9 000 de idei fiind 
împărtășite până la sfârșitul lunii octombrie. Au fost publicate primele rapoarte 
privind contribuțiile de pe platformă, care oferă o imagine de ansamblu asupra 
diversității ideilor care au fost discutate pe platformă, precum și în cadrul 
evenimentelor legate de conferință organizate în întreaga UE.  

Punctele de vedere ale tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 30 de ani s-au 
aflat în centrul Evenimentului tineretului european 2021, care a avut loc în 
perioada 8-9 octombrie. Evenimentul a reunit tineri la Strasbourg și online, 
pentru a da contur și a împărtăși ideile lor privind viitorul Europei.  

I. INTRODUCERE  
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O etapă importantă a fost cea de-a doua reuniune a sesiunii plenare a 
conferinței, care a avut loc la Strasbourg în zilele de 22-23 octombrie 2021. 
Sesiunea plenară s-a reunit pentru prima dată în întregime, pe măsură ce cei 
80 de reprezentanți ai grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni și-au 
preluat mandatele. În structura sa unică diversă, plenul a putut asculta primele 
rapoarte ale deliberărilor în curs ale grupurilor de dezbatere și a discutat 
contribuțiile cetățenilor de pe platforma digitală, precum și cele provenite din 
diferitele evenimente și dezbateri organizate în cadrul conferinței. Sesiunea 
plenară a fost prezidată de cei trei copreședinți ai conferinței: Guy Verhofstadt, 
deputat în Parlamentul European, Gašper Dovžan, secretar de stat, din partea 
Consiliului, și Dubravka Šuica, vicepreședintă a Comisiei. 
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A. Platforma digitală multilingvă 

Platforma digitală multilingvă (https://futureu.europa.eu/) continuă să se afle în 
centrul dezbaterii democratice transnaționale din cadrul Conferinței privind 
viitorul Europei. Ea oferă fiecărui cetățean al UE șansa de a participa în 
oricare dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE. Cetățenii își pot prezenta ideile, 
pot sprijini ideile altor persoane și pot formula comentarii cu privire la acestea. 
Platforma este, de asemenea, locul în care toată lumea poate face schimb de 
informații cu privire la manifestările organizate în cadrul conferinței și poate 
prezenta rezultatele acestora. Contribuțiile sunt accesibile publicului, la fel ca 
fișierele de date deschise legate de platforma digitală. 

Până la sfârșitul lunii octombrie, au existat peste 3,6 milioane de vizitatori 
unici, 33 213 de participanți activi, 9 111 de idei dezbătute și aproape 3 500 
de evenimente înregistrate pe platforma digitală multilingvă, participarea 
crescând constant în ultimele luni. Sunt necesare eforturi suplimentare pentru 
a promova platforma și pentru a se asigura că aceasta ajunge la un număr cât 
mai mare de cetățeni. 

Ce se întâmplă în cadrul Conferinței privind viitorul Europei? 

33 213 
participanți la platformă 

160 301 
participanți la manifestări 

9 111 
idei prezentate 

   

15 387 
observații 

3 456 
evenimente 

45 470 
susținători 

   

Tabel 1: Participarea la 29 octombrie (sursă: futureu.europa.eu)  

Contribuțiile de pe platformă sunt colectate și analizate, iar rapoartele sunt 
pregătite de un contractant și publicate chiar pe platformă. Un prim raport 
intermediar a fost publicat în septembrie, acoperind contribuțiile colectate între 
19 aprilie și 2 august 2021. La 15 octombrie 2021 a fost publicat al doilea 
raport intermediar, care acoperă contribuțiile până la 7 septembrie 2021. Un 

II. ACTIVITĂȚI ÎN EUROPA  

https://futureu.europa.eu/?locale=ro
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=ro
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=ro
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=ro
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=ro
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raport suplimentar privind contribuțiile pe platformă pentru fiecare stat membru 
a fost pus la dispoziție în același timp. 

Rapoartele platformei arată că, până în prezent, democrația europeană, 
schimbările climatice și mediul sunt cele mai populare subiecte de discuție 
între participanți. Cetățenii din toate țările UE au prezentat, de asemenea, o 
multitudine de idei cu privire la alte subiecte și au discutat o gamă largă de 
subiecte în cadrul evenimentelor conferinței. 

 

Rapoartele, inclusiv hărțile conceptuale, au oferit o contribuție utilă la prima 
rundă a grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni, ajutând participanții 
să identifice și să definească fluxurile de lucru. Acestea au fost, de asemenea, 
discutate în cadrul sesiunii plenare a conferinței din 23 octombrie 2021 și în 
cadrul reuniunilor anterioare ale grupurilor de lucru. 

Al treilea raport intermediar este prevăzut pentru decembrie 2021 și va 
contribui la ultimele sesiuni ale grupurilor de dezbatere ale cetățenilor 
europeni și la viitoarele reuniuni ale sesiunii plenare a conferinței. Acesta va 
acoperi contribuțiile până la începutul lunii noiembrie. Un raport final va fi 
pregătit anul viitor, astfel încât să poată fi publicat înainte de sesiunea plenară 
finală din primăvara anului 2022. De asemenea, vor fi publicate rapoarte 
suplimentare pentru fiecare stat membru. 

Moderatorii au permis menținerea platformei ca spațiu sigur, în care cetățenii 
din toate categoriile sociale și din toate colțurile Europei să se simtă 
confortabili și bineveniți să contribuie la dezbatere. Echipa de moderatori 
aflată sub supravegherea secretariatului comun asigură, în numele 
Comitetului executiv, respectarea Cartei conferinței și a normelor de 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/v64hsccr6w9ihdawj8umt9m9lup1?response-content-disposition=inline;%20filename=%22COFE%20Report%20Member%20States%20Kantar%20final.pdf%22;%20filename*=UTF-8''COFE%20Report%20Member%20States%20Kantar%20final.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20211110/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211110T080450Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=ca6e0771a65ec1436603a59f20c25b573df55fb8bf480c1574a8ee009f7e8943
https://futureu.europa.eu/pages/charter
https://futureu.europa.eu/pages/rules-of-participation
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participare. În cursul ultimelor luni, doar o mică parte din contribuții a necesitat 
moderare din cauza conținutului ofensator. 

B. Grupuri de dezbatere ale cetățenilor europeni 

Grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni se află în centrul Conferinței 
privind viitorul Europei, reunind aproximativ 800 de cetățeni din toate mediile 
și colțurile UE. Ele au fost organizate de cele trei instituții, pe baza 
modalităților stabilite de copreședinți și sub supravegherea Comitetului 
executiv și cu sprijinul unui consorțiu. Participanții la grupurile de dezbatere 
ale cetățenilor europeni au fost selectați aleatoriu în vara anului 2021, în 
conformitate cu cele 5 criterii stabilite în Declarația comună referitoare la 
Conferința privind viitorul Europei (gen, vârstă, origine geografică – 
naționalitate și proveniența din mediul urban/rural – mediul socioeconomic și 
nivelul de educație). Fiecare grup se reunește timp de trei săptămâni, prima 
sesiune la Strasbourg, a doua online și a treia în patru orașe (Dublin, Florența, 
Natolin/Varșovia și Maastricht), găzduit de instituții de învățământ superior. 

Patru grupuri tematice, fiecare cuprinzând până la 200 de cetățeni, cu cel 
puțin o treime între 16 și 25 de ani, selectați aleatoriu și reflectând diversitatea 
demografică și socială a UE, și-au început deliberările în septembrie 2021.  

Prima sesiune a fiecărui grup a avut loc cu prezență fizică, la Strasbourg. 
Obiectivul sesiunii a fost de a defini ordinea de zi a deliberărilor. Cetățenii care 
au participat la grupurile de dezbatere au început să reflecteze asupra viziunii 
lor asupra Europei și să își construiască viziunea și apoi au identificat 
chestiunile care urmează să fie dezbătute, în cadrul principalelor teme ale 
grupului. Apoi, ei au acordat prioritate temelor pe care doresc să se 
concentreze și să le aprofundeze pentru a genera recomandări specifice 
cărora instituțiile Uniunii Europene să le dea curs. Discuțiile și lucrările 
colective s-au desfășurat în două formate: 

 în subgrupuri formate din doisprezece până la paisprezece cetățeni. În 
fiecare subgrup s-a vorbit în patru până la cinci limbi, fiecare cetățean 
putând vorbi în propria limbă. Activitatea de la nivel de subgrup a fost 
ghidată de mediatori profesioniști selectați de consorțiul de furnizori de 
servicii externi; 

 în plen, cu toți participanții. Discuțiile în plen au fost conduse de doi 
moderatori principali. 

Temele prioritare care au reieșit din discuții au fost organizate în așa-numite 
„fluxuri” (teme principale) și „sub-fluxuri” și au servit drept bază pentru a doua 
sesiune. În acest scop, participanții au primit informații generale cu privire la 
subiecte, contribuții relevante, inclusiv analize și hărți conceptuale, provenind 
din primul raport intermediar al platformei digitale multilingve, precum și 
prezentări din partea unor experți externi la nivel înalt. În cursul primelor 

https://futureu.europa.eu/pages/rules-of-participation
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcEVXIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ccb2609f3433ec020b3055170aacd363d84503e7/sn03411-re01.en21(1).pdf
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sesiuni, cei 20 de reprezentanți ai fiecărui grup la sesiunea plenară a 
conferinței au fost selectați prin tragere la sorți.  

      

Prima sesiune a grupului de dezbatere pe tema „O economie mai puternică, 
justiție socială și locuri de muncă/educație, tineret, 
cultură și sport/transformarea digitală” a avut loc în perioada 
17-19 septembrie. A fost abordat viitorul economiei și al locurilor de muncă, în 
special după pandemie, acordându-se atenția cuvenită aspectelor conexe ale 
justiției sociale. De asemenea, sunt abordate oportunitățile și provocările 
transformării digitale – una dintre cele mai mari teme orientate spre viitor 
aflate în dezbatere. Grupul de dezbatere discută totodată despre aspecte 
legate de viitorul Europei în domeniile tineretului, sportului, culturii și educației. 
Participanții au fost întâmpinați de Guy Verhofstadt, copreședinte, deputat în 
Parlamentul European. Lucrările primei sesiuni s-au încheiat cu aprobarea 
celor cinci direcții: „Munca în Europa”; „O transformare digitală etică și sigură”; 
„O societate justă”; „Învățarea în Europa” și „O economie pentru viitor”. 
Raportul privind rezultatele sesiunii este disponibil pe platforma digitală 
multilingvă.  

Sesiunea 1 a Grupului de dezbatere pe tema „Democrația europeană/valori și 
drepturi, statul de drept, securitate” a avut loc în perioada 24-26 septembrie. 
Se discută subiecte legate de democrație, cum ar fi alegerile, participarea în 
afara perioadelor electorale, distanța percepută între cetățeni și reprezentanții 
lor aleși, libertatea mass-mediei și dezinformarea. Grupul de dezbatere 
abordează, de asemenea, aspecte legate de drepturile și valorile 
fundamentale, statul de drept și combaterea tuturor formelor de discriminare. 
În același timp, grupul de dezbatere tratează aspecte legate de securitatea 
internă a UE, cum ar fi protecția europenilor împotriva actelor de terorism și a 
altor infracțiuni. Participanții au fost întâmpinați de copreședintele Gašper 
Dovžan, secretarul de stat pentru afaceri europene în numele președinției 
slovene a Consiliului UE. Lucrările primei sesiuni s-au încheiat cu aprobarea 
celor cinci direcții: „Asigurarea drepturilor și nediscriminarea”; „Protejarea 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=ro
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=ro
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=ro
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbEZ4IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--355c6eae3947a90ce3b724952a23a95f58766e7d/Panel%201%20session%202%20Report_FINAL.pdf
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/
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democrației și a statului de drept”; „Reformarea UE”; „Construirea identității 
europene”; „Consolidarea participării cetățenilor”. Raportul privind rezultatele 
sesiunii poate fi consultat online pe platforma digitală multilingvă.  

      

Grupul pentru schimbări climatice și mediu/sănătate a organizat prima sa 
sesiune la 1-3 octombrie. El este dedicat efectelor schimbărilor climatice, 
problemelor de mediu și noilor provocări în materie de sănătate pentru 
Uniunea Europeană. Aceste subiecte se referă, de asemenea, la obiectivele și 
strategiile UE, cum ar fi agricultura, transportul și mobilitatea, energia și 
tranziția către societăți post-carbon, cercetarea, sistemele de sănătate, 
răspunsurile la crizele sanitare, prevenirea și stilurile de viață sănătoase. 
Lucrările primei sesiuni s-au încheiat cu aprobarea celor cinci direcții: „Moduri 
de viață mai bune”, „Protejarea mediului și a sănătății noastre”, 
„Redirecționarea economiei și a consumului nostru”, „Către o societate 
durabilă” și „Îngrijirea tuturor”. Raportul privind rezultatele sesiunii poate fi 
găsit pe platforma digitală multilingvă.  

Cel de-al patrulea grup de dezbatere pe tema „UE în lume/migrație” s-a reunit 
pentru prima dată la 15-17 octombrie, discutând în special rolul global al UE, 
inclusiv obiectivele și strategiile UE în materie de securitate, apărare, politică 
comercială, ajutor umanitar și cooperare pentru dezvoltare, politică externă, 
politica de vecinătate a UE și extindere, precum și modul în care UE ar trebui 
să abordeze problema migrației. Cetățenii au fost întâmpinați de copreședinta 
Dubravka Šuica, vicepreședintă a Comisiei pentru democrație și demografie. 
Lucrările primei sesiuni s-au încheiat cu aprobarea celor cinci direcții: 
„Autonomie și stabilitate”; „UE ca partener internațional”; „O UE puternică într-
o lume pașnică”; „Migrația dintr-o perspectivă umană” și „Responsabilitate și 
solidaritate în întreaga UE”. Raportul privind rezultatele sesiunii este disponibil 
pe platforma digitală multilingvă.  

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBajA5IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--a47046c87e9136e1cdfba52c8a3e9713e2804575/Panel%202%20session%201%20Report__FINAL.pdf
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=ro
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBajQ5IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--6b0e1a23653b2295dafdb73a356d95ffdad7c0e0/Panel%203%20session%201%20Report_FINAL.pdf
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcVZHIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--9b49d1a172c2fe0d8e6ff29ae0c38dd0142573e1/Panel%204%20session%201%20Report_FINAL.pdf
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C. Evenimentul tineretului european (8-9 octombrie) 

Evenimentul tineretului european (EYE2021) a avut loc în perioada 
8-9 octombrie și a reunit 10 000 de tineri online și în Parlamentul European de 
la Strasbourg pentru a-și prezenta și împărtăși ideile privind viitorul Europei. 
EYE reprezintă o ocazie unică pentru tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 30 
de ani de a interacționa în mod fizic și online, de a se inspira reciproc și de a 
face schimb de opinii cu experți, activiști, influențatori și factori de decizie, 
chiar în inima democrației europene. 

Începând din mai 2021, în colaborare cu organizații de tineret paneuropene, 
au fost colectate online peste 2 000 de propuneri din partea tinerilor cetățeni 
din Uniunea Europeană. În plus, au fost organizate mai multe sesiuni axate pe 
Conferința privind viitorul Europei, atât online, înainte de eveniment, cât și în 
timpul EYE de la Strasbourg. 

După eveniment, cele mai importante 20 idei în rândul participanților, două 
pentru fiecare temă a conferinței, au fost colectate în Raportul privind ideile 
tinerilor pentru Conferința privind viitorul Europei, publicat în 23 de limbi. 
Raportul evenimentului a fost prezentat în sesiunea plenară a conferinței din 
23 octombrie de către tineri participanți din cadrul grupurilor de dezbatere ale 
cetățenilor europeni, care au participat, de asemenea, la EYE2021. Toate 
ideile colectate sunt disponibile pe site-ul search.youthideas.eu. 

http://www.eye2021.eu/
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_20-10-Accessible.pdf
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_20-10-Accessible.pdf
http://search.youthideas.eu/
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D. A doua sesiune plenară a conferinței  
(22-23 octombrie)  

Cea de a doua sesiune plenară a conferinței a avut loc la 22 și 23 octombrie 
2021. Peste 400 de membri ai sesiunii plenare a conferinței au participat fie la 
fața locului, fie de la distanță. 

 

În numele copreședinților, Guy Verhofstadt le-a urat bun venit membrilor 
Conferinței la a doua sesiune plenară și a luat act de faptul că nu există 
obiecții cu privire la ordinea de zi. El a salutat în mod special prezența celor 80 
de cetățeni care reprezintă cele patru grupuri de dezbatere ale cetățenilor 
europeni, care s-au alăturat pentru prima dată plenului conferinței și a luat act 
cu satisfacție de faptul că componența adunării plenare este acum completă. 
Copreședinta Dubravka Šuica le-a urat, de asemenea, bun venit 
reprezentanților grupului, a subliniat necesitatea ca conferința să se 
concentreze asupra cetățenilor și le-a urat bun venit în mod special 
reprezentanților din Balcanii de Vest. Copreședintele Gašper Dovžan a 
subliniat caracterul conferinței ca proiect condus de cetățeni și faptul că cea 
de-a doua reuniune plenară va viza obținerea și discutarea feedbackului din 
partea grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni, a grupurilor de 
dezbatere și evenimentelor naționale, a Evenimentului tineretului european și 
a Platformei digitale multilingve.  

Copreședinta Dubravka Šuica a prezentat grupurile de dezbatere ale 
cetățenilor europeni. Ea a remarcat că a devenit ea însăși martoră a 
angajamentului impresionant al unui grup foarte divers de cetățeni în 
activitatea grupurilor de dezbatere. Cei 800 de participanți la cele patru grupuri 
de dezbatere s-au reunit pentru primele lor sesiuni și au început să discute pe 
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subiectele respective. Ei își vor continua discuțiile în lunile următoare și își vor 
prezenta recomandările în plen. Apoi, dna Šuica a invitat să ia cuvântul doi 
reprezentanți din fiecare dintre cele patru grupuri de dezbatere ale cetățenilor 
europeni. În prezentările lor, reprezentanții au subliniat că grupurile de 
dezbatere s-au axat pe conturarea unei viziuni pentru viitor în domeniile lor 
respective, au identificat fluxurile de lucru1 și subtemele conexe, urmând să le 
discute mai în profunzime în cursul următoarelor lor sesiuni.  

Apoi, a fost declarată deschisă dezbaterea. Vorbitorii s-au referit, printre 
altele, la următoarele:  

 A fost salutat feedbackul primit în urma primelor sesiuni ale grupurilor de 
dezbatere ale cetățenilor, s-a subliniat că au fost identificate deja 
subiecte foarte relevante și s-a insistat asupra importanței ascultării 
ideilor cetățenilor și a plasării lor în centrul conferinței; 

 S-a subliniat că activitatea conferinței ar trebui să conducă la rezultate 
concrete și tangibile; 

 S-a solicitat o monitorizare eficace a rezultatului final, într-un mod 
structurat; 

 S-a subliniat că instituțiile UE și statele membre joacă un rol vital în 
asigurarea punerii în aplicare a rezultatelor conferinței; 

 S-a luat act de rolul important pe care îl joacă autoritățile locale și 
regionale în întregul proces; 

 S-a considerat că grupurile de dezbatere ale cetățenilor reprezintă o 
formă inovatoare de democrație participativă, care ar putea continua ca 
o participare permanentă și mai structurată a cetățenilor în viitor. 

                                                
1. Pentru fluxurile și subtemele și rapoartele privind activitatea grupurilor de dezbatere, vă 
rugăm să consultați: Grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni – Conferința privind viitorul 
Europei 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=ro
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=ro
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Unii au subliniat necesitatea de a asculta și de a dialoga cu cetățeni din toate 
categoriile sociale și au subliniat necesitatea diversității și a caracterului 
incluziv al conferinței. Alții au considerat că ar fi nevoie de mai mult timp în 
plen pentru a discuta gama de subiecte identificate de grupurile de dezbatere 
și de platforma digitală multilingvă. 

Unii vorbitori au susținut că conferința ar trebui să se concentreze asupra 
chestiunilor legate de politici și mai puțin asupra reformei instituționale și a 
chestiunilor legate de competențe, în timp ce alții au subliniat necesitatea ca 
UE să aibă capacitatea de a obține rezultate în ceea ce privește politicile 
dorite. 

În ceea ce privește subiectele și fluxurile prezentate de cei opt reprezentanți ai 
grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni, membrii au abordat o gamă 
largă de aspecte, printre care: 

 sprijin pentru construirea unor economii mai bune și mai puternice, 
asigurând totodată coeziunea socială și justiția, inclusiv accesul la 
servicii de sănătate, educație, venit minim și locuințe pentru toți; 

 acțiuni de combatere a schimbărilor climatice printr-o tranziție justă; 
 o abordare echitabilă și comună a migrației;  
 abordarea provocărilor legate de schimbările demografice;  
 dezvoltarea tehnologiei digitale și protecția drepturilor digitale (o 

societate digitală sigură și transparentă); 
 nevoia de autonomie strategică; 
 o voce comună în politica externă. 

O serie de membri au abordat, de asemenea: 
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 respectarea statului de drept și a libertății mass-mediei ca principii de 
bază ale UE; 

 necesitatea de a respecta identitatea constituțională a tuturor statelor 
membre; 

 importanța valorilor comune și a drepturilor fundamentale;  
 necesitatea de a dezvolta în continuare democrația participativă, 

participarea directă și transparența în procesul decizional al UE.  

Copreședintele Gašper Dovžan i-a invitat pe reprezentanții grupurilor și 
evenimentelor naționale să își prezinte activitatea. În prezentările lor, 
reprezentanții au oferit o imagine de ansamblu a activităților pe care le 
desfășoară în prezent, planificate la diferite niveluri și implicând o varietate de 
actori. Unii dintre ei au identificat și au prezentat subiecte preliminare ce 
urmează a fi supuse unor discuții ulterioare.  

Mulți vorbitori au atras atenția asupra importanței participării tinerilor, 
evidențiind evenimente care implică tineri, inclusiv studenți. Ei au subliniat o 
serie de provocări cu care se confruntă tinerii și au prezentat unele dintre 
rezultatele acestor evenimente. 

O serie de reprezentanți au subliniat, de asemenea, importanța societății civile 
în organizarea multor evenimente care au loc la nivel național, regional și 
local, dar și în asigurarea faptului că conferința ajunge la cetățeni din toate 
colțurile Uniunii Europene, inclusiv la grupurile marginalizate. 

O serie de reprezentanți ai grupurilor de dezbatere și evenimentelor naționale 
și-au exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că prezența a fost mai modestă 
la dezbaterea acestui punct de pe ordinea de zi și au subliniat că este esențial 
ca toți membrii plenului să asculte ce anume au de spus cetățenii, dând curs 
într-un mod eficient recomandărilor lor.  

Copreședintele Guy Verhofstadt a deschis sesiunea de după-amiază, invitând 
trei participanți la Evenimentul tineretului european (EYE), care sunt, de 
asemenea, membri ai grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni, pentru 
a lua cuvântul. Ei au oferit participanților o imagine de ansamblu a celor 20 
„cele mai bune idei” selectate de tinerii cetățeni care participă la EYE și care 
pot fi găsite în „Raportul privind Ideile tinerilor”. Ei au subliniat că tinerii au o 
viziune concretă pentru o Europă comună. Copreședintele Guy Verhofstadt a 
remarcat că propunerile sunt foarte ambițioase și că unele dintre ele presupun 
reforme aprofundate. El sugerează discutarea acestora împreună cu 
rapoartele intermediare ale Platformei digitale multilingve. 

Copreședintele Verhofstadt a deschis apoi dezbaterea privind platforma 
digitală multilingvă, evidențiind unele dintre principalele statistici. El a 
remarcat o creștere a participării, dar consideră că este în continuare necesar 
să se sporească și mai mult participarea. Copreședintele a subliniat cele mai 
susținute și comentate idei din cadrul platformei cu privire la diferite subiecte, 
astfel cum au fost publicate în cel de-al doilea raport intermediar, și a 

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20211011RES14633/20211011RES14633.pdf
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=ro
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observat, în concluzie, că cetățenii sunt critici, dar și foarte constructivi, dorind 
să îmbunătățească UE.  

În dezbaterea care a urmat, o serie de vorbitori au subliniat unicitatea și 
caracterul inovator al platformei, care oferă o voce cetățenilor și un loc de 
dezbatere în toate limbile oficiale ale UE, constatând numărul deja 
considerabil de contribuții și vizitatori. S-a remarcat faptul că, în pofida 
preocupărilor inițiale cu privire la cenzură, doar câțiva utilizatori au trebuit să 
fie blocați. Alții au considerat că numărul de participanți ar trebui să fie mai 
mare și că platforma nu este încă suficient de bine cunoscută și nu ajunge 
încă la suficienți cetățeni (în special tineri și femei) și că sunt necesare eforturi 
suplimentare pentru promovarea platformei. Mai mulți au solicitat ca platforma 
să devină accesibilă și ușor de utilizat pentru toți, inclusiv pentru persoanele 
cu handicap. Unii au sugerat menținerea platformei dincolo de conferință, 
eventual și în contextul unei participări mai structurate a cetățenilor în viitor.  

 

S-a subliniat că multe idei din cadrul platformei au fost deja incluse în discuțiile 
din cadrul grupurilor de dezbatere, iar în cadrul următoarei dezbateri, mai 
multe intervenții au făcut trimitere directă la idei provenite direct de pe 
platformă. Vorbitorii au stabilit o gamă largă de priorități în cadrul următoarelor 
teme de politică: transformarea digitală, economia și competitivitatea, rolul 
regiunilor, serviciile financiare, justiția socială, sănătatea, statul de drept, 
democrația, participarea cetățenilor, mediul și clima, migrația, energia, 
drepturile fundamentale, valorile, politica externă, apărarea comună, 
securitatea, educația și cultura. 
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Unii au formulat observații cu privire la procesul și funcționarea conferinței în 
sine. Necesitatea unei monitorizări concrete a rezultatelor acesteia a fost 
ridicată în mai multe rânduri, la fel ca și importanța implicării partenerilor din 
Balcanii de Vest. O serie de participanți au solicitat mai multe oportunități 
pentru cetățeni de a interacționa cu alți membri ai ședinței plenare, în special 
cu reprezentanți aleși. Copreședintele Guy Verhofstadt a luat act de 
preocupările legate de implicarea cetățenilor și a subliniat că formatul 
următoarelor sesiuni plenare va fi diferit, deoarece acestea se vor concentra 
pe rezultatele grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni, plasând astfel 
contribuțiile cetățenilor în centrul dezbaterilor.  

Cei trei copreședinți au mulțumit tuturor pentru participare și contribuții și au 
închis sesiunea plenară a celei de a doua conferințe. 

Vineri, 22 octombrie, cele nouă grupuri de lucru în plen, alcătuite din 
aproximativ 50 membri ai plenului, acoperind toate temele 
platformei/grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni, s-au reunit pentru 
prima dată. Reprezentanții Parlamentului European, ai Comisiei Europene, ai 
Consiliului UE și ai parlamentelor naționale prezidează fiecare două grupuri de 
lucru, în timp ce președintele Forumului European al Tineretului prezidează un 
grup de lucru. În cursul primei lor reuniuni, grupurile de lucru au început să 
discute primele impresii ale diferitelor grupuri de dezbatere ale cetățenilor 
naționale și europene, precum și contribuțiile la platforma digitală multilingvă 
legate de subiectele lor respective.  

E. Comitetul executiv  

Comitetul executiv al Conferinței privind viitorul Europei s-a reunit de două ori 
în perioada iulie-octombrie 2021, și anume la 19 iulie și 20 septembrie. Pentru 
fiecare reuniune, un raport detaliat este disponibil în toate limbile pe platforma 
digitală multilingvă, în secțiunea privind comitetul executiv.  

https://futureu.europa.eu/pages/executive-board?locale=ro


RAPORT DE ACTIVITATE | CONFERINȚA PRIVIND VIITORUL EUROPEI | 16 

 

 

La reuniunea din 19 iulie, comitetul executiv a aprobat modificarea 
articolului 16 din Regulamentul de procedură al Conferinței în sensul unei 
reprezentări sporite în plenul conferinței a autorităților locale și regionale și a 
partenerilor sociali. Comitetul executiv a fost, de asemenea, informat cu privire 
la modalitățile practice actualizate de organizare a grupurilor de dezbatere ale 
cetățenilor europeni, în special în ceea ce privește ordinea și amplasarea 
grupurilor de dezbatere, precum și cu privire la metodologia de elaborare a 
subiectelor, la stadiul pregătirilor pentru grupurile de lucru plenare ale 
conferinței și la Planul comun de comunicare referitor la Conferința privind 
viitorul Europei.  

În cadrul reuniunii sale din 20 septembrie, comitetul executiv a fost informat cu 
privire la grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni și, în special, cu 
privire la experiența pozitivă a primei sesiuni a grupului de dezbatere 1 și a 
desfășurat un schimb de opinii. Comitetul executiv a fost, de asemenea, 
informat cu privire la platforma digitală multilingvă, inclusiv cu privire la 
rapoartele intermediare și la moderarea platformei, și a organizat un schimb 
de opinii. În plus, a aprobat proiectul de ordine de zi a reuniunii plenare a 
conferinței din 22 și 23 octombrie, cu o serie de subiecte în sesiunile de 
dimineață și de după-amiază, și a organizat un schimb de opinii cu privire la 
sesiunea plenară inaugurală a conferinței. În cele din urmă, comitetul executiv 
a fost informat cu privire la stadiul pregătirilor pentru grupurile de lucru plenare 
ale conferinței și a discutat chestiunile rămase nesoluționate.  
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F. Alte activități  

Comunicarea privind Conferința privind viitorul Europei este o responsabilitate 
comună a instituțiilor UE – Parlamentul European, Consiliul și Comisia 
Europeană – și a statelor membre. Promovarea conferinței înseamnă în primul 
rând promovarea platformei digitale multilingve, ca punct central al conferinței. 
Instituțiile UE și-au continuat eforturile coordonate de informare pe scară largă 
cu privire la Conferința privind viitorul Europei și la diferiții piloni și diferitele 
manifestări. Ele au făcut acest lucru prin campanii specifice pe platformele de 
comunicare socială, inclusiv prin anunțuri publicitare plătite, prin organizarea 
și participarea la manifestări de informare (câteva sute au avut loc deja, altele, 
mai multe, vor urma), precum și prin sprijinirea acoperirii de calitate de către 
mass-media tradițională.  

Începând din septembrie 2021, au fost puse în aplicare acțiuni ample de 
comunicare pentru a promova și a informa cu privire la grupurile de dezbatere 
ale cetățenilor europeni. Acestea includ, printre altele: 

 informații de presă și pachete pentru mass-media (comunicate de presă, 
consiliere media, documente de referință, transmisiuni în direct pe 
internet etc.); 

 invitație adresată jurnaliștilor de a urmări primele sesiuni care au loc la 
Strasbourg (peste 100 de prezențe în total); 

 patru informări tehnice pentru mass-media (trei la Strasbourg și una la 
Bruxelles); 

 capacitarea cetățenilor care participă la grupurile de dezbatere pentru a 
deveni „ambasadori” ai conferinței și a se implica activ, atât pe 
platformele tradiționale, cât și pe platformele de comunicare socială; 

 o serie de mărturii video ale cetățenilor care urmează să fie utilizate în 
scopuri de comunicare.  

 

https://futureu.europa.eu/?locale=ro
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Prin urmare, a existat deja o acoperire amplă în întreaga UE, precum și pe 
platformele de comunicare socială. Mulți dintre participanți au prezentat 
propriile lor povești și idei personale despre viitorul Europei. 

      

Comitetul European al Regiunilor a desfășurat activități susținute de 
comunicare și informare, care au inclus organizarea a peste 120 de grupuri 
locale, inclusiv a unor grupuri de dezbatere transfrontaliere și transnaționale 
ale cetățenilor și a mai multor evenimente la nivel înalt. Ediția din acest an a 
Săptămânii europene a regiunilor și orașelor, evenimentul de referință al UE 
dedicat părților interesate de la nivel regional și local, care a reunit 17 600 de 
participanți, a contribuit, de asemenea, la dezbaterea democratică a 
conferinței.  

Comitetul Economic și Social European a luat, de asemenea, măsuri pentru a 
se asigura că membrii săi și cei pe care îi reprezintă pot participa pe deplin la 
prima dezbatere directă la nivel european a cetățenilor cu privire la viitoarele 
provocări și priorități pentru UE. Au fost promovate o serie de manifestări 
locale, inclusiv consultări și manifestări naționale organizate la nivel central, 
de către grupurile CESE sau de secțiuni, precum și sesiuni de informare și 
formare pentru părțile interesate relevante, inclusiv partenerii sociali și 
societatea civilă organizată, pentru a-i invita să contribuie și să explice 
diferitele modalități.  

Convenția primarilor – Europa a invitat, de asemenea, toți semnatarii să se 
implice activ și să difuzeze informațiile în rândul cetățenilor lor. Mai multe 
manifestări ale campaniei în curs legate de ambiția reînnoită a unei Europe 
mai echitabile și neutre din punct de vedere climatic au fost legate de 
Conferința privind viitorul Europei. Convenția societății civile privind viitorul 
Europei și alte organizații și platforme ale societății civile la nivelul UE, la nivel 
național și regional au sprijinit eforturile și obiectivul comun.  
 

  

http://cor.europa.eu/ro/
https://cor.europa.eu/ro/engage/Pages/Future-of-Europe.aspx#Evenimente
https://cor.europa.eu/ro/engage/Pages/Future-of-Europe.aspx#Evenimente
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://www.eesc.europa.eu/ro
https://www.eesc.europa.eu/ro/our-work/civil-society-citizens-participation/conference-on-future-of-europe
https://www.eesc.europa.eu/ro/our-work/civil-society-citizens-participation/conference-on-future-of-europe
https://eumayors.eu/en/
https://civilsocietyeurope.eu/the-civil-society-convention-on-the-future-of-europe-is-ready-to-work/
https://civilsocietyeurope.eu/the-civil-society-convention-on-the-future-of-europe-is-ready-to-work/


RAPORT DE ACTIVITATE | CONFERINȚA PRIVIND VIITORUL EUROPEI | 19 

 

 

Conform declarației comune, Conferința este o acțiune comună a 
Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei Europene, acționând ca 
parteneri egali împreună cu statele membre ale Uniunii Europene. Statele 
membre contribuie la Conferință prin evenimente suplimentare, în acord cu 
particularitățile lor naționale. 

Activitățile din statele membre sunt în curs de desfășurare și includ o varietate 
de evenimente și inițiative la nivel național, regional, local și, în unele cazuri, 
transnațional, care ajung la mii de participanți. Obiectivul principal în 
organizarea acestor manifestări și inițiative este de a asculta cetățenii și de a-i 
implica cât mai mult posibil în dezbaterile privind Uniunea Europeană. 
Incluziunea și comunicarea cu cetățenii reprezintă, de asemenea, o prioritate 
a acestor manifestări și inițiative, fiind depuse eforturi pentru a-i include pe cei 
care, de obicei, nu sunt activi sau implicați în chestiuni legate de UE.  

Pentru a ajunge la un număr cât mai mare de cetățeni, au fost lansate diverse 
campanii și inițiative pentru a sensibiliza publicul din statele membre cu privire 
la conferință și la platforma sa digitală și pentru a încuraja participarea 
cetățenilor. Mai multe state membre au creat, la rândul lor, site-uri web 
specifice dedicate conferinței, pentru a oferi un punct de informații la nivel 
național. 

Au avut loc sau sunt în curs de organizare diferite tipuri de manifestări, 
combinând abordările centralizate și cele descentralizate, inclusiv diferite 
forme de sprijin pentru inițiativele ascendente.  

Activitățile și manifestările din statele membre au fost sau sunt organizate de 
diferite instituții și părți interesate, inclusiv autorități naționale, regionale și 
locale, organizații ale societății civile, parteneri sociali, asociații și cetățeni. În 
unele cazuri, organizațiile neguvernamentale, instituțiile culturale, grupurile de 
reflecție, universitățile și institutele de cercetare se implică, de asemenea, în 
mod activ în organizarea de manifestări legate de conferință. Reprezentanțele 
Comisiei din statele membre și birourile de legătură ale Parlamentului 
European sunt implicate îndeaproape în organizarea a numeroase activități și 
manifestări ale conferinței. 

Unele dintre activitățile organizate în cadrul conferinței includ consultări online, 
dezbateri, serii de discuții, ateliere, seminare, sondaje și grupuri tematice.  

În multe dintre aceste activități și manifestări, se acordă o importanță 
deosebită implicării tinerei generații, de exemplu prin activități organizate cu 

III. ACTIVITĂȚI LA NIVEL 
NAȚIONAL/REGIONAL/LOCAL 

 

III. ACTIVITĂȚI LA NIVEL 
NAȚIONAL/REGIONAL/LOCAL 
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studenți sau elevi, în strânsă colaborare cu școlile, institutele de învățământ și 
universitățile. 

Manifestările urmează să fie înregistrate pe platforma digitală, iar organizatorii 
sunt încurajați să încarce rapoarte asupra acestora astfel încât rezultatele 
obținute – ca toate contribuțiile de pe platformă – să poată contribui la 
procesul conferinței prin intermediul rapoartelor platformei.  

În plus, mai multe state membre organizează în prezent grupuri naționale de 
dezbatere ale cetățenilor, în cadrul cărora cetățeni cu reprezentativitate pentru 
populația generală discută prioritățile lor pentru viitorul Europei. Astfel cum se 
prevede în declarația comună, plenul conferinței va dezbate recomandările 
grupurilor de dezbatere ale cetățenilor naționale și europene, grupate tematic, 
fără un rezultat prestabilit și fără a limita domeniul de aplicare la domenii de 
politică predefinite.  

Pentru a sprijini statele membre care doresc să organizeze grupuri naționale 
de dezbatere ale cetățenilor, la 26 mai 2021 au fost emise orientări care 
indicau un set de principii pentru ca deliberările să aibă loc cu succes.2 

 

  

                                                
2. Disponibil pe platforma digitală multilingvă: https://futureu.europa.eu/pages/our-guides  

https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=ro
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides
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Grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni vor organiza a treia sesiune și 
își vor prezenta recomandările. Contribuțiile și discuțiile privind platforma 
digitală multilingvă continuă, iar un raport final va fi pregătit la începutul anului 
2022. Următoarea sesiune plenară a conferinței este programată pentru 21-22 
ianuarie 2022 și va începe cu dezbaterea și discutarea recomandărilor 
grupurilor de dezbatere ale cetățenilor naționale și europene.  

Mai multe informații cu privire la conferință sunt disponibile la adresa: 
https://futureu.europa.eu 

 

 

 

 

IV. URMĂTOARELE ETAPE 

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