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Conferința privind viitorul Europei 

Raport: Grupul 2: „Democrația europeană/valori și drepturi, statul 

de drept, securitate”, prima sesiune 

Grupul de dezbatere 2 al cetățenilor europeni:„Democrația europeană/valori și drepturi, 

statul de drept, securitate” 

 

Sesiunea 1: 24-26 septembrie 2021, Strasbourg 

Grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni sunt organizate de Parlamentul European, 

Consiliul UE și Comisia Europeană, în contextul Conferinței privind viitorul Europei. 

Prezentul document1 a fost pregătit de grupul de deliberări, care este alcătuit din Missions 

Publiques, Danish Board of Technology, Deliberativa, ifok și Kantar, responsabile cu 

metodologia și cu lansarea lucrărilor grupurilor de dezbatere. Prima sesiune a grupului 2: 

„Democrația europeană/valori și drepturi, statul de drept, securitate” a fost condusă de 

Deliberativa în colaborare cu ifok și Missions Publiques. 

 

Cuprins 

1. Metodologie 

2. Contextul primei sesiuni din cadrul procesului grupurilor de dezbatere ale 

cetățenilor europeni 

3. Prima sesiune a grupului 2: „Democrația europeană/valori și drepturi, statul de 

drept, securitate”: contribuția experților 

4.  Principalele rezultate ale sesiunii 

 

Prima sesiune a celui de al doilea grup de dezbatere al cetățenilor europeni din cadrul 

Conferinței privind viitorul Europei a avut loc la sediul Parlamentului European de la 

Strasbourg, în perioada 24-26 septembrie 2021. Participanții au fost întâmpinați de 

copreședintele Gašper Dovžan, secretarul de stat sloven pentru afaceri europene în numele 

 
1 Declarație de declinare a responsabilității: prezentul raport ține de responsabilitatea exclusivă a autorilor și nu 

reflectă opiniile instituțiilor UE 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=ro
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=ro
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=ro
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președinției slovene a Consiliului UE. Grupul este dedicat subiectului general „Democrația 

europeană/valori și drepturi, statul de drept, securitate”. El 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. 

1. Metodologie 

În cursul primei sesiuni, 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 facilitatori 

principali. 

În cadrul acestui grup, au fost introduse unele ajustări ale ordinii de zi pentru a se ține 

seama de învățămintele desprinse din prima sesiune a grupului 1. În special, s-a decis 

divizarea sesiunii plenare de sâmbătă în două blocuri, unul sâmbătă dimineața și unul 

sâmbătă după-amiaza. Scopul acestei modificări a fost acela de a oferi participanților 

posibilitatea de a beneficia pe deplin de contribuția experților și de a avea mai mult timp pe 

care să-l dedice subiectelor și stabilirii priorităților în sesiunea de după-amiază. 

Anexa I la prezentul document conține o prezentare generală completă a etapelor și a 

momentelor principale ale primei sesiuni. 

 

2. Contextul primei sesiuni din cadrul procesului grupurilor de dezbatere ale 

cetățenilor europeni 

Grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni reprezintă o caracteristică esențială a 

Conferinței privind viitorul Europei. Sunt organizate patru grupuri de dezbatere ale 

cetățenilor europeni pentru a le permite cetățenilor să reflecteze împreună la viitorul pe 

care îl doresc pentru Uniunea Europeană. 

● 4 grupuri de dezbatere alcătuite din 200 de cetățeni europeni, fiecare ales prin 

selecție aleatorie, din cele 27 de state membre; 

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


4 

● Grupurile de dezbatere sunt reprezentative pentru diversitatea UE: originea 

geografică (naționalitatea și mediul urban/rural), sexul, vârsta, mediul 

socioeconomic și nivelul de educație; 

● Din fiecare grup de dezbatere fac parte cel puțin o femeie și un bărbat din fiecare 

stat membru; 

● O treime din fiecare grup de dezbatere este compusă din tineri (16-25 de ani). A fost 

creată o legătură specială între acest grup de tineri și Evenimentul tineretului 

european. 

Grupul 1: „O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă/educație, tineret, 

cultură și sport/transformarea digitală” 

Grupul 2: „Democrația europeană/valori și drepturi, statul de drept, securitate” 

Grupul 3: „Schimbări climatice și mediu/sănătate” 

Grupul 4: „UE în lume/migrație” 

20 de reprezentanți din cadrul fiecărui grup de dezbatere al cetățenilor europeni, dintre 

care cel puțin o treime au vârsta sub 25 de ani, participă la adunarea plenară a conferinței, 

prezintă rezultatele discuțiilor lor și dezbat recomandările lor cu alți participanți. Grupurile 

de dezbatere iau în considerare contribuțiile adunate în cadrul conferinței prin intermediul 

platformei digitale multilingve, aducându-și contribuția la plenul conferinței prin formularea 

unui set de recomandări pe baza cărora Uniunea ar trebui să întreprindă acțiuni ulterioare. 

 

3. Prima sesiune a grupului 2: „Democrația europeană/valori și drepturi, statul de 

drept, securitate”: contribuția experților 

Pentru a sprijini discuțiile și lucrările colective, Secretariatul comun al conferinței, în numele 

copreședinților Comitetului executiv al conferinței, a invitat șase experți recunoscuți la 

prima sesiune a acestui grup de dezbatere. Experții au oferit o imagine de ansamblu a celor 

mai relevante aspecte legate de tema generală, precum și a principalelor provocări actuale 

și viitoare cu care se confruntă UE în ceea ce privește cele două „blocuri tematice” ale 

grupului: Democrația europeană/valori și drepturi, statul de drept, securitate. Participanții 

au primit, de asemenea, părțile relevante și hărțile conceptuale cuprinse în primul raport 

intermediar referitor la platforma digitală multilingvă.  

 

Experți pentru primul bloc tematic: Democrația europeană 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdEFlIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--eae0a127bbce60ca6c1c2e3098d50eeb8cf48cce/sn03411-re01.ro21.Graphs_fixed.pdf
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdEFlIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--eae0a127bbce60ca6c1c2e3098d50eeb8cf48cce/sn03411-re01.ro21.Graphs_fixed.pdf
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● Miguel Poiares Maduro, profesor și fost director al Școlii de guvernanță 

transnațională din cadrul Institutului Universitar European. Fost viceprim-ministru și 

ministru al dezvoltării regionale în Portugalia. 

● Jim Cloos, secretar general al TEPSA (Asociația Europeană de Studii Politice), 

cercetător asociat principal al Egmont (Institutul Regal pentru Relații Internaționale) 

și fost director general adjunct însărcinat cu politica generală și instituțională în 

cadrul Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene 

● Alicja Gescinska, filosoafă, romancieră și poetă de origine poloneză și belgiană. 

Directoarea programului de Filosofie prin cercetare al Universității din Buckingham. 

Experți pentru al doilea bloc tematic: Valori și drepturi, statul de drept, securitate 

● Johanna Kantola, profesoară de studii de gen la Facultatea de Științe Sociale din 

cadrul Universității Tempere (Finlanda) 

● Jan Wouters, deținător ad personam al unei catedre Jean Monnet și profesor titular 

specializat în Drept internațional și organizații internaționale la Katholieke 

Universiteit Leuven 

● Daniela Pisoiu, cercetătoare principală la Institutul austriac pentru afaceri 

internaționale. Printre domeniile sale de cercetare se numără terorismul, 

radicalizarea, extremismul, politica externă și de securitate. 

 

Înregistrările video ale sesiunilor plenare sunt disponibile aici: 
 

● Sesiunea plenară din 24 septembrie 2021, cu discursul de bun venit al 
copreședintelui Gašper Dovžan, secretar de stat sloven pentru afaceri europene 

● Sesiunea plenară din 25 septembrie 2021, cu intervenții ale experților în materie de 
democrație europeană 

● Sesiunea plenară din 25 septembrie 2021 cu intervenții ale experților în materie de 
valori și drepturi, stat de drept, securitate 

● Sesiunea plenară din 26 septembrie 2021, cu prima anunțare a direcțiilor de lucru 
● Sesiunea plenară din 26 septembrie 2021, cu adoptarea finală a direcțiilor de lucru și 

selectarea celor 20 de reprezentanți 
 
 

4. Principalele rezultate ale sesiunii 

La sfârșitul primei sesiuni, cetățenii acestui grup au adoptat cinci direcții de lucru pe baza 

temelor pe care le-au abordat, discutat și ordonat după prioritate în legătură cu tema 

generală a grupului „Democrația europeană/valori și drepturi, statul de drept, securitate”. 

Tabelul următor prezintă cele cinci direcții de lucru și grupurile de teme incluse în fiecare 

direcție de lucru: 

https://www.eui.eu/people?id=luis-poiares-pessoa-maduro
https://www.tepsa.eu/about/tepsa-board/
https://gescinska.com/
https://research.tuni.fi/johannakantola/
https://www.law.kuleuven.be/iir/eng/staff/Jan_Wouters.html
https://www.oiip.ac.at/en/person/daniela-pisoiu/
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210899
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210900
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210901
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210902
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210903
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În cursul procesului de pregătire a celei de a doua sesiuni a grupului, cetățenii se vor exprima cu 

privire la întrebarea formulată în plenul grupului dacă „Nediscriminarea” și „Egalitatea de gen” ar 

trebui să rămână două subteme diferite. 
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Anexe 

 

Anexa I 

Prezentare generală a primei sesiuni 

Prima sesiune: descriere etapă cu etapă 

Prima sesiune a tuturor celor patru grupuri de dezbatere ale cetățenilor europeni cuprinde 

următoarele etape: 

· Etapa 1: Împărtășirea a ceea ce înseamnă Uniunea Europeană pentru cetățeni și 

dezvoltarea unor viziuni pentru viitorul UE 

Cetățenii au început prin a discuta ce înseamnă Uniunea Europeană în viața lor de zi cu zi și 

cum se raportează la UE, înainte de a elabora viziuni personale pentru viitorul UE până în 

2050. 

· Etapa 2: Formularea temelor legate de tema generală a grupului de dezbatere și 

stabilirea priorității acestora 

Utilizându-și propriile experiențe și cunoștințe, precum și contribuțiile experților, cetățenii 

au identificat subiecte legate de tema generală a grupului și au stabilit prioritatea acestora. 

În cadrul grupului 2, au fost introduse unele ajustări ale ordinii de zi pentru a se ține seama 

de învățămintele desprinse din prima sesiune a grupului 1. În special, s-a decis divizarea 

sesiunii plenare de sâmbătă în două blocuri, unul sâmbătă dimineața și unul sâmbătă după-

amiaza. Scopul acestei modificări a fost acela de a oferi participanților posibilitatea de a 

beneficia pe deplin de contribuția experților și de a avea mai mult timp pe care să-l dedice 

subiectelor și stabilirii priorităților în sesiunea de după-amiază.  
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Vineri, 24.9.2021 

Sesiune plenară 

Obiectiv: întâmpinarea cetățenilor; explicarea rațiunilor conferinței și a celor trei „concepte 

de bază” ale conferinței (platformă, grup de dezbatere, plen); prezentarea ordinii de zi pentru 

weekend  

Discursul copreședintelui Gašper Dovžan 

Activitatea la nivel de subgrup 

Obiectiv: cetățenii au ocazia de a se cunoaște și de a împărtăși ce înseamnă în prezent UE 

pentru ei și modul în care se raportează la aceasta în viața lor de zi cu zi 

 

 

Sâmbătă, 25.9.2021 

Activitatea la nivel de subgrup - 1 

Obiectiv: cetățenii și-au folosit imaginația și au elaborat viziuni pentru viitorul UE 

Sesiune plenară - partea 1 

Obiectiv: experții au împărtășit contribuții cu privire la blocul tematic 1: Democrația 

europeană. Au fost descrise principalele contribuții de pe platforma digitală multilingvă, iar 

experții au formulat observații cu privire la hărțile conceptuale relevante cuprinse în primul 

raport intermediar referitor la platforma digitală multilingvă. 

Sesiune plenară - partea a 2-a 

Obiectiv: experții au împărtășit contribuții cu privire la blocul tematic 2: Valori și drepturi, 

statul de drept, securitate. Au fost descrise principalele contribuții de pe platforma digitală 

multilingvă, iar experții au formulat observații cu privire la hărțile conceptuale relevante 

cuprinse în primul raport intermediar referitor la platforma digitală multilingvă. 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210899
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Activitatea la nivel de subgrup - 2 

Obiectiv: cetățenii au adus în discuție subiecte care li se par relevante atunci când se gândesc 

la blocul tematic mai larg pe care îl tratează subgrupul lor. Fiecare subgrup a ales cinci teme 

prioritare și a discutat provocările și întrebările care pot apărea în jurul acestor cinci teme 

atunci când le vor trata mai în detaliu în cursul sesiunii 2. 

 

Duminică, 3.10.2021 

Sesiune plenară - partea 1 

Obiectiv: echipa de facilitare a explicat procesul de grupare a temelor în direcții de lucru și a 

prezentat cele cinci direcții de lucru propuse. 

Activitatea la nivel de subgrup 

Obiectiv: echipa de facilitare a colectat feedback din partea cetățenilor cu privire la direcțiile 

de lucru; cetățenii au preluat controlul asupra direcțiilor de lucru și au formulat sugestii de 

modificări. 

Sesiune plenară - partea a 2-a 

Obiectivul 1: echipa de facilitare a propus modificări la direcțiile de lucru; cetățenii au 

aprobat împreună modificările și cele cinci direcții de lucru definitive; echipa de facilitare a 

explicat etapele următoare. 

Obiectivul 2: sunt trași la sorți reprezentanți ai grupului de dezbatere din rândul persoanelor 

care s-au oferit să reprezinte grupul de dezbatere în plenul conferinței. Au fost prezentate 

100 de candidaturi, dintre care s-au selectat 20 de reprezentanți. 
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Anexa II 

Cum sunt generate direcțiile de lucru? 

„Generarea direcțiilor de lucru” urmărește să identifice direcții de lucru din diferitele 

subiecte abordate de participanții la dezbatere, pentru a raționaliza și a împărți activitatea 

între subgrupurile din cadrul grupurilor de dezbatere pentru următoarele sesiuni ale 

grupurilor. Acesta este un proces iterativ desfășurat de echipa editorială în șase etape, 

începând de la discutarea diferitelor teme și până la adoptarea direcțiilor de lucru definitive, 

cetățenii fiind cei care aprobă direcțiile de lucru definitive. Echipa editorială este alcătuită 

din membri ai consorțiului de prestatori de servicii externi contractați de Comisie pentru 

organizarea grupurilor de dezbatere. Secretariatul comun al conferinței a supravegheat 

conceperea și organizarea procesului. 

 

1. În timpul „discuției temelor”, în cadrul subgrupurilor participanții au propus subiecte, 

care au fost înregistrate de către moderatori. Fiecare cetățean a avut posibilitatea de 

a menționa teme care i se par importante (în limitele blocurilor tematice generale 

ale grupului de dezbatere). Toate temele au fost traduse automat în limba engleză, 

iar facilitatorul a verificat dacă traducerea respectă sensul temei menționate de 

către cetățean. 

2. După ce au fost consolidate, în următoarea sesiune a subgrupului subiectele au 

primit o ordine de prioritate. Fiecare cetățean a dispus de maximum 15 puncte care 

au putut fi distribuite în ordinea preferințelor. Temei preferate i s-au acordat cinci 

puncte, celei de a doua teme în ordinea preferințelor i s-au acordat patru puncte și 

așa mai departe. În acest scop, cetățenii au utilizat fișe de stabilire a priorităților (ca 

buletine de vot anonime). 

3. Facilitatorul a calculat punctajele tuturor subiectelor și le-a clasificat în ordinea 

„punctajului obținut”, împreună cu cetățenii. Clasamentul final a fost afișat pe ecran 

și transmis echipei editoriale. 
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4. Temele de pe primele cinci locuri pentru fiecare subgrup (sau mai multe în cazul în 

care mai multe teme s-au clasat pe locul cinci) au fost apoi utilizate pentru procesul 

de grupare. În cadrul tuturor subgrupurilor, echipa editorială a analizat și a identificat 

temele similare sau cu legături între ele. Temele similare și conexe au constituit 

grupuri care au fost marcate cu o culoare și/sau au primit o etichetă provizorie. 

5. Următorul pas a fost alocarea tuturor acestor grupuri în diverse (nu mai mult de 

cinci) direcții de lucru coerente. Fiecărei direcții de lucru i s-a pus o 

denumire/etichetă în funcție de principalele grupuri și teme care i-au fost alocate. 

Scopul a fost de a utiliza cuvinte deja aduse în discuție de cetățeni și, prin urmare, de 

a propune titluri care sunt mai puțin tehnice, dar care au mai multă semnificație 

pentru participanți. 

6. Direcțiile de lucru au fost apoi prezentate sub formă de propunere de echipa 

editorială în plen și în subgrupuri. Cetățenii au avut posibilitatea de a verifica dacă 

temele lor din subgrupuri au fost luate în considerare în mod corespunzător și de a 

putea solicita modificări în ceea ce privește etichetarea lor, gruparea lor și eventuale 

adăugiri. Dacă au fost aprobate în cadrul subgrupurilor, aceste modificări au fost 

apoi integrate în direcțiile de lucru propuse. Într-o etapă finală, distribuția pe direcții 

de lucru a fost prezentată din nou în plen și aprobată prin aclamare. Înainte ca 

validarea finală să aibă loc, cetățenii din plen au avut încă o dată ocazia de a efectua 

ajustări minore (care urmează să fie, de asemenea, aprobate în plen). 
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Anexa III 

Lista detaliată a direcțiilor de lucru, a subtemelor și a contribuțiilor, 

pe baza clasamentului stabilit de cetățeni în subgrupuri 

Direcția 1: Garantarea drepturilor și nediscriminarea 

Nediscriminarea 

- Egalitatea. Nu există democrație sau progres fără egalitate. (sala 15, locul 1) 

- Egalitatea. Pentru a fi recunoscută și pentru a acționa ca lider mondial, UE trebuie să 

se asigure că toți cetățenii au drepturi și responsabilități egale. (sala 15, locul 4) 

- Egalitatea de gen, drepturile LGBT, rasismul, discriminarea (sala 9, locul 1) 

- Protejarea drepturilor persoanelor LGBTI și recunoașterea căsătoriei între 

persoanele de același sex. (sala 8, locul 5) 

- Diversitatea în instituțiile europene (gen, diversitate funcțională, incluziunea 

persoanelor cu handicap, vârstă etc.). Disparitatea de gen în ceea ce privește 

participarea și în viața politică. (sala 3, locul 4) 

- Crearea unui departament independent al UE pentru a înregistra progrese în 

combaterea discriminării, a promova egalitatea de gen și a combate rasismul. (sala 4, 

locul 5) 

- Șomajul în rândul tinerilor, chiar și a absolvenților de învățământ superior – care este 

foarte ridicat, de exemplu, în Italia. Aceste probleme nu sunt ușor de soluționat la 

nivel național. Tinerii pleacă frecvent în străinătate pentru a lucra în locuri unde sunt 

întâmpinați cu un tratament inegal aplicat unui angajat străin. (sala 8, locul 1) 

- Cum poate UE să asigure egalitatea de drepturi în ceea ce privește munca în toate 

statele membre? (sala 12, locul 4) 

- Protecția grupurilor vulnerabile sau defavorizate. 

Egalitatea de gen 

- Egalitatea de șanse între bărbați și femei. Cum putem realiza acest lucru? (sala 15, 

locul 3) 

- Egalitatea de gen – Posibila pierdere a cunoștințelor acumulate de partea feminină a 

populației în multe domenii la nivel național și la nivelul UE. Echilibrul dintre viața 

privată și sarcinile profesionale pentru părinți. (sala 8, locul 2) 

- Realizarea egalității de gen în toate țările UE, precum și promovarea participării 

femeilor și a persoanelor non-binare la politicile UE. (sala 13, locul 1) 

 

Protejarea drepturilor omului și a drepturilor naturii și animalelor 

- Protecția climei și democrația UE (sala 1, locul 3) 
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- Capacitatea Uniunii Europene de a proteja persoanele ale căror drepturi sunt 

încălcate în statele membre (în special grupurile vulnerabile: femei și copii). (sala 13, 

locul 4) 

- Cum poate UE să asigure libertățile, egalitatea și drepturile omului în toate statele 

membre? (sala 12, locul 2) 

- Ce rol are Uniunea Europeană în protejarea împotriva violenței, a amenințărilor și 

încălcărilor drepturilor cu care se confruntă minoritățile și cetățenii din statele 

membre? Cum poate fi consolidat mandatul Agenției pentru Drepturi Fundamentale 

a Uniunii Europene cu instrumente pentru protecția persoanelor vulnerabile și a 

minorităților care sunt victime ale nedreptății sau ale încălcării drepturilor în statele 

membre? (sala 10, locul 3) 

- Drepturile animalelor (sala 9, locul 5) 

Dreptul la viață privată 

- Protecția datelor și confidențialitatea (sala 9, locul 5) 

- Cum ne putem proteja datele cu caracter personal în Europa (de ex. pericolul 

prezentat de Facebook și de alte rețele sociale)? (sala 10, locul 5) 

- Politici în materie de securitate cibernetică și securitatea datelor (sala 9, locul 2) 

- Găsirea unui echilibru între viața privată și utilizarea informațiilor private pentru 

justiție (sala 14, locul 3) 

N.B. În procesul de pregătire a celei de a doua sesiuni a grupului se va discuta întrebarea formulată 

în plenul grupului, anume dacă „Nediscriminarea” și „Egalitatea de gen” ar trebui să rămână două 

subteme diferite. 
 

 

Direcția 2: Protejarea democrației și a statului de drept 

Protejarea statului de drept 

- Garantarea faptului că statul de drept democratic este respectat de statele membre 

(sala 14, locul 2) 

- UE trebuie să protejeze statul de drept, libertățile mass-mediei și drepturile 

individuale în toate statele membre (sala 12, locul 3) 

- Cetățenii trebuie să beneficieze de o jurisdicție europeană și de instanțe unificate la 

nivel european? (sala 12, locul 4) 

- Realizarea unei democrații stabile în toate statele membre. (în consecință:) 

Facilitarea dialogului între state. (sala 6, locul 4) 

- Cum se poate garanta independența sistemului judiciar al statelor membre din 

Europa? (sala 10, locul 4) 

- Dezvoltarea unei jurisprudențe egale pentru fiecare stat membru, bazată pe interese 

comune. (sala 11, locul 5) 
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- Organizațiile societății civile. Sprijinirea organizațiilor societății civile (sistem mai 

uniform, legislație similară în diferite țări). Protejarea cetățenilor. Evitarea 

posibilității ca guvernele să oprime cetățenii din țările lor. (sala 3, locul 3) 

Protejarea și consolidarea democrației 

- Securitatea economică și financiară în UE: un venit minim pentru asigurarea 

bunăstării astfel încât UE să le garanteze tuturor cetățenilor săi minimul necesar 

pentru o viață bună și demnă (educație, sănătate, sănătate mintală etc.). (sala 11, 

locul 1) 

- Drepturile civile: Combaterea corupției, a spălării banilor și a traficului de droguri, a 

pornografiei infantile și a traficului de persoane (sala 11, locul 2) 

- Pandemia de COVID-19: În ce măsură măsurile de protecție a sănătății elimină 

libertăți precum dreptul de a lucra, de a circula liber etc. (sala 11, locul 4) 

- Reglementarea activităților de lobby (sala 5, locul 3) 

- Soluționarea corupției (sala 5, locul 4) 

- Sancțiuni mai severe împotriva statelor membre pentru a avea o UE mai 

democratică. (sala 4, locul 2) 

Securitate 

- Garantarea securității tuturor cetățenilor europeni, în special în ceea ce privește 

apărarea și economia (sala 14, locul 4) 

- Elaborarea unor criterii ale UE care să țină seama de diversitatea țării de origine și de 

diversele riscuri pe care le-ar putea implica acest lucru, astfel încât să construim un 

instrument care să ne ajute să primim imigranți în mod controlat și sigur (sala 11, 

locul 5) 

- Conflictul dintre securitate și drepturi, de exemplu libertatea de exprimare. Cu 

accent pe siguranță. (sala 9, locul 4) 

- ÎNGRIJORARE. Terorismul, accesul la informații al persoanelor care nu sunt cetățeni 

ai UE. (sala 1, locul 3 partajat) 

- Hărțuirea online 

- Garantarea siguranței în raport cu violența domestică și abuzul sexual suferite de 

grupurile cele mai vulnerabile (femei și copii). 

 

Mass-media și dezinformarea 

- Sprijin pentru programe de formare pentru a identifica și a preveni răspândirea 

știrilor false și pentru a promova o relație critică și constructivă cu platformele de 

comunicare socială (sala 7, locul 5) 

- Combaterea fenomenului știrilor false și a informării eronate. (sala 15, locul 5) 

- Democrația în cazul dezinformării (sala 1, locul 4) 

- Mass-media este a patra putere (influența mass-mediei asupra politicii). (sala 13, 

locul 5) 
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- Crearea unei platforme media (bazată pe inteligența artificială) la nivelul UE pentru a 

combate distribuirea informațiilor eronate, care să verifice veridicitatea informațiilor 

– reglementarea rețelelor sociale în ceea ce privește dezinformarea. (sala 8, locul 3) 

- Mass-media europeană profesionistă (sala 2, locul 1) 

 

 

Direcția 3: Reformarea UE 

Reforme instituționale 

- Revizuirea protocolului de aderare la UE. . (sala 13, locul 2) 

- Consolidarea importanței Parlamentului European și a alegerilor europene (sala 2, 

locul 4) 

- Consolidarea Parlamentului prin conferirea dreptului de inițiativă și preluarea 

anumitor competențe de la Comisie și Consiliu (sala 1, locul 1) 

- Restructurarea Comisiei Europene (alegeri directe în țări, repartizarea 

responsabilităților etc.) (sala 1, locul 5) 

- Acordarea unei puteri mai mari Parlamentului European (și, prin urmare, cetățenilor) 

(sala 7, locul 4) 

Procesul decizional 

- Schimbarea procesului de votare în Uniunea Europeană de la votul în unanimitate la 

votul cu majoritate de voturi. (sala 14, locul 1) 

- Eliminarea cerinței unanimității, deoarece, dacă nu rezolvăm acest aspect, nu putem 

aborda alte probleme (efect de domino) (sala 10, locul 1) 

- Clarificarea chestiunii: decizie în unanimitate/decizie cu majoritate de voturi (sala 1, 

locul 2) 

- Reforma instituțiilor UE prin decizie majoritară (sala 4, locul 5) 

- Transparența procesului de luare a deciziilor politice (sala 6, locul 3) 

- Accelerarea procesului decizional (sala 5, locul 2) 

- Reformarea proceselor decizionale și modernizarea instituțiilor: procese democratice 

în toate instituțiile UE, reformarea alegerilor europene și nevoia de reformare a 

acestora (posibilitatea ca parlamentul să desemneze candidați) (sala 5, locul 1) 

- Reforme în cadrul procesului decizional: flexibilitate în ceea ce privește principiul 

unanimității (sala 6, locul 5) 

O integrare mai strânsă 

- Un sistem fiscal comun în întreaga UE, cu obiective economice comune (sala 4, locul 

4) 

- Elaborarea unei constituții europene (procese și valori) (sala 6, locul 5) 

- Reformarea Constituției UE, care ar trebui să precizeze în mod clar valorile UE și să 

descrie funcționarea acesteia într-un mod clar. Stabilirea de criterii și mecanisme 
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pentru valorile comune, care să poată fi controlate la nivelul UE și garantarea 

respectării acestora la nivel național – de exemplu, anularea principiului unanimității. 

(sala 8, locul 4) 

Direcția 4: Construirea identității europene 

Educația privind democrația 

- Educația pentru democrație (începând din copilărie) (sala 2, locul 2) 

- Crearea unui mecanism care să pună la dispoziția tuturor cetățenilor, în timp real, 

date obiective și imparțiale (nepolitizate) privind aspecte relevante legate de 

siguranță și criminalitate. (sala 11, locul 3) 

- UE trebuie să asigure dreptul la educație pe tot parcursul vieții, inclusiv cu accent pe 

democrație și valori, iar la nivel european prin intermediul programului Erasmus 

(sala 12, locul 1) 

- Educația pentru democrație. Educarea cetățenilor pentru participare democratică, 

evitarea decalajului digital, democrație cu „citire ușoară”. Egalitatea de șanse în 

educație promovează o democrație mai sănătoasă. (sala 3, locul 2) 

- Mai multă educație cu privire la UE (subiect obligatoriu în școlile primare și în licee, 

la fel ca educația civică în toate statele membre) (sala 7, locul 2) 

Valori și identitate europeană 

- Care sunt valorile comune ale europenilor în prezent? Ce trebuie să ducem cu noi în 

2050? Care sunt șansele de a crea un Comitet european sau o altă structură care să 

reflecteze asupra valorilor fundamentale care îi unesc pe locuitorii Europei? (sala 10, 

locul 2) 

- Să facem în așa fel încât politicile Uniunii Europene să fie ghidate de sistemul ei de 

valori (conform recomandărilor) (sala 14, locul 5) 

- Definirea valorilor europene comune, independent de religii (sala 9, locul 3) 

- Măsuri comune (evenimente precum sărbătorile legale) care să consolideze 

identitatea comună a cetățenilor Uniunii Europene (sala 2, locul 5) 

Informații despre UE 

- Vizibilitatea activităților Uniunii Europene (regulamente, subvenții etc.) în viața de zi 

cu zi a cetățenilor. (sala 13, locul 3) 

- Valoarea pe care o aduce UE trebuie prezentată, comunicată, transmisă; oferiți 

informații despre ce face UE! (sala 6, locul 1) 

- Comunicare media privind afacerile europene mai bine adaptată pentru tineri și 

cetățeni în general (o mai bună utilizare a rețelelor sociale) (sala 7, locul 3) 

- Procesele UE ar trebui să fie predate în toate școlile și în întreaga UE prin intermediul 

unei limbi comune, utilizând toate mijloacele de comunicare în masă disponibile. 

(sala 4, locul 1) 



18 

- Crearea unui organism mass-media cu adevărat independent care să informeze cu 

privire la afacerile UE și alte subiecte (sala 4, locul 3) 

- Furnizarea mai multor informații și îmbunătățirea organizării în beneficiul 

persoanelor care trăiesc în Europa, dar fie nu s-au născut aici, fie nu participă la viața 

UE, astfel încât să nu existe un decalaj de informații între persoane/grupuri diferite. 

Sporirea atractivității Europei pentru persoanele cu un nivel scăzut de 

cunoștințe/implicare/identitate europeană, pentru a îmbunătăți participarea lor. 

Evitarea ghetourilor/a marginalizării. (locul 1 partajat, sala 3) 

 

Direcția 5: Consolidarea participării cetățenilor 

 

- Mai multă democrație directă (mai multe voturi pe teme concrete) (sala 6, locul 2) 

- Impactul cetățenilor asupra procesului decizional (capacitatea de a schimba deciziile în 

Uniunea Europeană) (sala 2, locul 3) 

- Transparența în procesele decizionale și accesul la instituțiile UE. Posibilitatea de a comunica 

direct cu Uniunea Europeană și de a asigura o mai mare transparență a procesului de 

decizie. Canal de informare cu privire la UE. (locul 1 partajat, sala 3) 

- Participarea cetățenilor. Trebuie să sporim nivelul de participare a cetățenilor la procesul 

decizional din Parlamentul European. (sala 15, locul 2) 

- Reprezentanță permanentă a unui grup de cetățeni pe lângă Parlamentul European (sala 7, 

locul 1) 

- Aducerea instituțiilor mai aproape de cetățeni și încorporarea cetățenilor în procesul de 

decizie: noi instrumente, referendum, forumuri civile, asigurarea reprezentativității la nivel 

european (sala 5, locul 5) 

- Apropierea politică de cetățeni și plasarea cetățenilor în centrul vieții politice. (sala 3, locul 5) 
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Anexa IV 

Lista completă a contribuțiilor din partea subgrupurilor în limba originală a procesului-verbal 

N.B.: Notițele facilitatorilor în care aceștia descriu subiectele. Fiecare facilitator a luat notițe în limba sa maternă. 

Blocul tematic I: „Democrație” 

Limba originală 

Grupul 1 
(germană) 

1. Stärkung des Parlaments durch ein Initiativrecht und Übernahme von Kompetenzen von Kommission und Rat 
2. Klärung der Frage: Einstimmigkeit vs. Mehrheitsentscheid 
3. Klimaschutz und EU-Demokratie 
4. Demokratie im Falle von Desinformation 
5. Umstrukturierung der EU-Kommission (Direkte Wahl in den Ländern, Aufteilung der Zuständigkeiten etc.) 
6. Wie schützen wir unsere europäische Demokratie? 
7. Europäischer Pluralismus und Stärkung der Diversität 
8. Mehr öffentliche Aufmerksamkeit, zum Beispiel auch durch mehr eigene Medienkanäle 
9. Direkte Demokratie und Referenden 
10. Sinnvolle Aufteilung von Zuständigkeiten, die auf Akzeptanz bei der Bevölkerung stoßen (Beispiel: Gemeinsame Positionierung im Tech-

Wettbewerb) 
11. Rolle von Religion bei der Gestaltung der EU-Demokratie 

Grupul 2 
(letonă) 

1. Profesionāli Eiropas mediji 
2. Demokrātijas izglītība (sākot no bērnības) 
3. Iedzīvotāju ietekme uz lēmumu pieņemšanu (spēja mainīt lēmumus Eiropas Savienībā) 
4. Eiropas Parlamenta un Eiropas vēlēšanu nozīmes spēcināšana 
5. Kopēji pasākumi (notikumi, piemēram, svētki), kas spēcinās pilsoņu kopējo Eiropas Savienības identitāti 
6. Eiropas Savienības rīcība, ja kāda valsts pārkāpj kopējās vērtības 
7. Efektīvāka, saprotamāka lēmumu pieņemšana Eiropas Savienībā 
8. Eiropas Savienības dalībvalstu solidaritāte 
9. Uzticēšanās (paļaušanās) veicināšana Eiropas Savienībai 
10. Veiksmīgu Eiropas Savienības projektu popularizēšana 
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Grupul 3 
(spaniolă) 

1. Que las decisiones y el presupuesto de las instituciones de la Unión Europea sean más transparentes, claras y accesibles para los y las 
ciudadanas. Podernos comunicar directamente con las instituciones de la Unión Europea. CANAL DE INFORMACIÓN SOBRE LA UE: Que 
haya más información y más ágil sobre la Unión Europea, para evitar guetos y brechas informativas e identitarias (que la Unión Europea se 
haga más atractiva para las personas que viven en Europa pero que no han nacido, o que no se identifican con la Unión Europea o que no 
participan en ella. PREOCUPACIÓN por el acceso a la información por parte de personas no miembros o potencialmente peligrosas 

2. Educar a la ciudadanía para la participación democrática, evitar la brecha digital, tener acceso a la información sobre la democracia 
europea con mecanismos de lectura fácil. La igualdad de oportunidades en la educación promueve una democracia más sana. 

3. Más apoyo a las organizaciones de la sociedad civil de la Unión Europea (sistema más uniforme, legislación similar en diferentes países). 
Evitar que los gobiernos opriman a los y las ciudadanas y de la sociedad civil de su propio país. 

4. LA DIVERSIDAD EN LAS INSTITUCIONES EUROPEAS (género, diversidad funcional, edad, etc.). Erradicar la BRECHA DE GÉNERO en la 
participación y en la vida política. 

5. PROXIMIDAD Y CERCANÍA ENTRE LOS POLÍTICOS Y LA CIUDADANÍA, y que los y las ciudadanas estén en el centro de la vida política. 
6. DEMOCRACIA DIRECTA.Cómo hacer para que no sea ganar todo vs perder todo? (NOTA DE LA FACILITADORA: este comentario es una 

reacción a la intervención del experto en el pequeño grupo). 
7. DAR MÁS VISIBILIDAD/ IMPORTANCIA A LAS ELECCIONES EUROPEAS. Votamos sin saber bien el programa, votando al partido que votamos 

normalmente. Tener más información de las instituciones europeas y de las elecciones europeas (espacio en prensa, etc.) 
8. ATRACTIVO E IMPLICACIÓN. Que la UE se haga atractiva para las personas. 
9. CAMBIO DE LA MANERA DE TOMAR LAS DECISIONES (por consentimiento: "¿con qué puedo vivir?" más que "¿cuál es mi primera opción?" 

Grupul 4 
(engleză) 

1. Eu processes should be taught in all schools and across the EU through a common language using all available media outlets 
2. There should be stronger sanctions against member states in order to have a more democratic eu. 
3. To create a truly independent media body to report eu affairs and beyond 
4. Common taxation system across the eu with common economic targets 
5. Reform of eu institutions through majority decision 
6. The creation of an independent eu department to progress anti discrimination, promote gender equality and fight racism 
7. To have the most important values contained in the eu constitution 
8. Citizen representation in policy making 
9. A National Holiday for the EU marking the creation of the EU 
10. The creation of a one country united states of europe 
11. A common foreign policy 
12. To Simplify the structures of the eu as it is too bureaucratic 
13. to allow voting for mobile or non eu citizens 

Grupul 5 
(cehă) 

1. reforma rozhodovacích procesů a modernizace institucí: demokratické procesy ve všech institucích EU, reforma evropských voleb a 
potřeba jejich reformy (možnost pro parlament nominovat kandidáty) 

2. urychlit proces rozhodování 
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3. regulace lobbování  
4. vyřešení korupce 
5. přiblížit instituce občanům a začlenit občany do rozhodování: nové instrumenty, referenda, občanská fóra, zajistit reprezentativnost 

Evropanů 
6. Vzdělávání o EU 
7. komunikační strategie pro evropské instituce (konkrétnější, blíže občanům) 
8. mladí lidé do institucí EU 
9. konkrétnější představa, koho lidé volí (personalizování EU) 
10. diskuze o právu veto 
11. zodpovědnost parlamentu za rozhodnutí 
12. Společný jazyk (nad rámec národních jazyků) 

Grupul 6 
(germană) 

1. Den Wert der EU besser zeigen/ präsentieren und vermitteln; Informationen darüber geben, was die EU tut! 
2. mehr direkte Demokratie (mehr Abstimmungen zu konkreten Themen) 
3. Transparenz im politischen Entscheidungsprozess 
4. Eine stabile Demokratie in allen Mitgliedsstaaten erreichen.Den Dialog zwischen den Staaten erreichen. 
5. Reformen innerhalb des Entscheidungsprozesses: Felixibilität beim Einstimmigkeitsprinzip 
6. Entwicklung einer europäischen Verfassung (Prozesse und Werte) 
7. Kampf gegen Falschinformation! Schutz von Journalisten 
8. Souveränität der Mitgliedsstaaten: Was passiert mit der Souveränität der Mitgliedstaaten, wenn Europäische Institutionen deren 

Entscheidungen aufheben können? (Subsidiaritätsprinzip: Europa bestimmt nur über die Entscheidungen, die nicht effizient t von 
Nationalstaaten getroffen werden können) 

9. Entscheiden: Wer bestimmt über die Prozesseduren der Entscheidungsfindung? 
10. Bürger sollen Möglichkeit haben, sich zu Themen direkt zu äußern! (Plattformen und Kommunikationswege; mit pädagigischem Aspekt, 

Wissen über diese Dinge) 
11. Einbezug behinderter, auch geistig behinderter Menschen in die Demokratie (Einbezug, gleiche Rechte, aber auch wirtschaftliche 

Gleichstellung/ Unterstützung) 
12. Zu G/ 33: Bei den Kindern anfangen! Schon den Kindern beibringen, dass es die EU gibt. 
13. Zu G/ 33: Angebote machen, Informationsmaterial stellen. 
14. Zu G/ 33: Auch über Tagespresse die Wertigkeit weitervermitteln. 

Grupul 7 
(italiană) 

1. Rappresentanza permanente di un gruppo di cittadini al Parlamento Europeo 
2. Maggiori informazioni concrete sull'UE (Materia obbligatoria nelle scuole elementari e superiori come educazione civica in tutti gli stati 

membri) 
3. Comunicazione mediatica sulle questioni europee più' adatta ai giovani e ai cittadini in generale (migliore uso dei social media) 
4. Più' potere al Parlamento Europeo (e quindi ai cittadini) 



 

 

Grupul 1, prima sesiune –22 

Grupul de dezbatere 2 al cetățenilor europeni: „Democrația europeană, valori și drepturi, statul de drept, securitate” 

5. Sostegno a programmi di formazione per difendersi dalle fake news, promuovendo un rapporto critico e costruttivo con i social media 
6. Imparare almeno un'altra lingua straniera bene sin dalla giovane età' (non per forza l'inglese, l'importante e' il multilinguismo) 
7. Usare l'inglese come lingua di comunicazione comune nell'UE 
8. Parità di genere garantita in tutta Europa grazie a norme e regolamentazioni 
9. Seconda lingua di comunicazione comune: italiano 
10. Seconda lingua di comunicazione comune: francese 

Grupul 15 
(română) 

1. Egalitate. Nu există democrație sau progres fără egalitate. 
2. Participarea cetățenilor. Trebuie să creștem nivelul de participare al cetățenilor în cadrul procesului de luare de decizii în Parlamentul 

European. 
3. Egalitatea de șanse între bărbați și femei. Cum putem să facem acest lucru? 
4. Egalitate. Pentru a deveni un lider global UE trebuie să asigure că toți cetățenii au drepturi și resposabilități egale. 
5. Combaterea fenomenului Fake News și a dezinformării. 
6. Stabilirea unei politici externe UE. Work with and for democratic movements din țările vecine, cum ar fi Rusia, Belarus și Turcia. 
7. Educarea și informarea despre modul în care funcționează Uniunea Europeană. 
8. Implementarea unui salariu minim pe economie, comun tuturor statelor UE. 
9. Sprijinirea tuturor tinerilor care au dizabilități, tulburări comportamentale, astfel încât să ne asigurăm că acești tineri vor avea, grație 

accesului la servicii de sănătate dedicate lor, un viitor decent. 
10. Ajutarea țărilor mai puțin dezvoltate, unde accesul la educație nu se întâmplă ca în cazul țărilor dezvoltate. 
11. Înființarea unei forțe armate unice. În felul acesta putem să ne garantăm pacea. Din punct de vedere strategic, nu văd democrația fără o 

forță armată comună. 
12. Egalitatea tuturor în fața legii. Ne asigurăm că toate guvernele europene interpretează legea în același fel. 
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Blocul tematic 2: „Valori și drepturi; statul de drept; securitate” 

Limba originală 

Grupul 8 
(slovacă) 

1. Nezamestnanosť mladých, dokonca aj s vysokoškolským vzdelaním - veľmi vysoká napr. v Taliansku. Tieto problémy nie je jednoduché 
riešiť na národnej úrovni. Mladí často odchádzajú do zahraničia za prácou, kde je ale častonerovnaký postoj k zahraničným 
zamestnancom. 

2. Rodová rovnosť - možná strata znalostí ženskej časti populácie v mnohých oblastiach na úrovni štátov aj EÚ. Rovnováha pracovného 
života a pracovných povinností pre rodičov. 

3. Vytvorenie mediálnej platformy (na báze umelej inteligencie) na úrovni EÚ pre boj proti dezinformáciám, ktorá by vedela overiť 
pravdivosť informácií - regulácia sociálnych sieti v súvislosti s dezinformáciami. 

4. Reforma Ústavy EÚ, ktorá by mala jednoznačne popísať hodnoty EÚ a popísať jej fungovanie zrozumiteľným spôsobom. Nastaviť 
kritéria a mechanizmus pre spoločné hodnoty, ktoré možno kontrolovať na úrovni EÚ a zaručiť ich dodržiavanie na národnej úrovní - 
napr. zrušiť princíp jednomyseľnosti. 

5. Ochrana práv LGBTI a uznanie manželstva ľudí rovnakého pohlavia. 
6. Kódex správania sa pre volených zástupcov (pozn. často sú do Európskeho parlamentu odložení nepotrební politici). Definovať 

jednotné zásady transparentnosti a etickej integrity (vo vzťahu k lobingu a korupcii, napr. transparentnosť poskytovania finančných 
prostriedkov). Viď francúzsky zákon SAPIN-II. 

7. Boj proti diskriminácii zdravotne alebo inak znevýhodnených ľudí. 
8. Venovať rovnakú pozornosť pravicovému aj ľavicovému extrémizmu. 

Grupul 9 
(portugheză) 

1. Igualidade de género, direitos LGBT, racismo, Discriminação 
2. Cibersegurança e políticas de segurança de dados 
3. Definição dos valores europeus de modo comum a todos independentemente das religiões. 
4. Conflito entre segurança e direitos (e.g liberdade de expressão e segurança). Com ênfase na segurança. 
5. Proteção de dados e privacidade. 
6. Direitos de Animais 
7. Sistema de decisão a nível Europeu (votos) 
8. Política comum militar com melhor articulação entre países. Sim ou não e como? 
9. Polícia como instituição que garante a segurança 
10. Bens de consumo com respeito pelos direitos 

Grupul 10 
(italiană) 

1. Eliminare il requisito di unanimità, perché se non ci occupiamo di questo non possiamo occuparci degli altri problemi (effetto domino) 
2. Quali i valori comuni degli Europei oggi? Quali portare nel 2050? Quali possibilità di creare un Comitato Europeo o altra struttura per 

riflettere sui valori di base che uniscono gli abitanti dell'Europa? 
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Grupul de dezbatere 2 al cetățenilor europeni: „Democrația europeană, valori și drepturi, statul de drept, securitate” 

3. Quale ruolo dell'Unione Europea nel tutelare cittadini e minoranze contro violenza, minacce e violazioni di diritti nei paesi membri? 
Come rafforzare il mandato dell'Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali con strumenti per proteggere persone 
vulnerabili o appartenenti a minoranze vittime di ingiustizia o di violazioni di diritti nei paesi membri? 

4. Come garantire l'indipendenza del sistema giudiziario dei paesi membri in Europa? 
5. Come proteggere i nostri dati personali in Europa (es. minaccia di facebook e degli altri social network?) 
6. Cosa fare quando i partiti al governo negli stati membri violano il principio dello stato di diritto dell'Unione Europea? 
7. Quale ruolo dell'Unione Europea sul tema dei requisiti per l'estradizione? 
8. Quali modalità per impedire il lobbismo e lavorare insieme come stati membri per combattere la corruzione? 
9. Parità di diritti e partecipazione per tutti (genere , età, nazionalità, ma anche animali e ambiente) 
10. Come garantire più consultazioni dei cittadini in Europa (non bastano le elezioni) e rispondere al problema di una mancanza di 

democrazia autentica in Europa? 
11. Come rafforzare la collaborazione tra i servizi di intelligence dei paesi  membri? 
12. Parità di genere (incluse quote e altre soluzioni) 

Grupul 11 
(spaniolă) 

1. La seguridad económica y financiera en la UE: un ingreso mínimo para asegurar el bienestar de forma que la UE garantice a toda la 
ciudadanía unos mínimos imprescindibles para una vida buena y digna (educación, sanidad, salud mental, etc). 

2. Derechos civiles: lucha contra la corrupción, contra el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas, la pornografía infantil y la trata de 
personas. 

3. Crear un mecanismo que comparta con todos los ciudadanos en tiempo real datos objetivos e imparciales (no politizados) sobre temas 
relevantes de seguridad y crimen. 

4. COVID-19: ¿hasta qué punto las medidas de protección sanitaria nos quitan libertades como el derecho a trabajar, a moverse 
libremente, etc? 

5. Desarrollo de una jurisprudencia igualitaria para cada Estado miembro basada en intereses comunes. 
6. Construcción de criterios en la UE que tengan en cuenta la diversidad de países de procedencia y los diferentes riesgos que estos 

puede implicar, de manera que se construya una herramienta que ayude a acoger inmigrantes de manera controlada y segura. 
7. Un sistema de alerta europeo, rápido, coordinado y eficiente para todos los países que ayude a luchar contra el crimen. 
8. Creación de una agencia digital europea como respuesta a las grandes empresas extranjeras, especialmente en lo relativo a datos. 
9. Una Europa que luche por la hegemonía económica, militar y cultural en el mundo. 
10. Que la UE garantice la protección de todos los datos personales de todos los ciudadanos para que nadie los pueda usar o aprovechar. 

Grupul 12 
(engleză) 

1. EU must ensure Right to lifelong education including a focus on democracy and values and at a European level through Erasmus  
2. EU must ensure freedoms, equality and human rights in all member states 
3. EU must Protect rule of law media freedoms and individual rights in all member states 
4. EU must ensure equal Rights to work in all member states 
5. How can citizens benefit from unified European jurisdiction and courts 
6. EU must ensure Citizens Rights to freely choose between  using cash and home banking etc 
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Grupul de dezbatere 2 al cetățenilor europeni: „Democrația europeană, valori și drepturi, statul de drept, securitate” 

7. EU should support and strengthen European democratic values that are not based on religion 
8. EU must help preventing unfair lobbying and corruption in member states and in Europe  
9. EU must ensure better Animal rights for all sorts of animals 

Grupul 13 
(poloneză) 

1. Osiągnięcie równości płci we wszystkich krajach UE, a także promowanie udziału kobiet i osób nie binarnych w polityce unijnej 
2. Rewizja procedury przyjmowania nowych państw do Unii Europejskiej 
3. Widoczność działań Unii Europejskiej (regulacji, dotacji etc.) w codziennym życiu obywateli 
4. Zdolność Unii Europejskiej do ochrony osób, których prawa łamane są wewnątrz państw członkowskich (szczególnie grup wrażliwych: 

kobiet i dzieci) 
5. Media jako czwarta władza (wpływ mediów na politykę) 
6. Eksploracja cienkiej granicy między bezpieczeństwem a prawami człowieka 
7. Utworzenie wspólnej armii Europejskiej 
8. Programy wymian międzynarodowych i programy mobilności promujące podróże wewnątrz Europy i dzielenie się wartościami 
9. Legalizacja niektórych narkotyków 
10. Demokratyzacja systemu sprawiedliwości w Unii Europejskiej 

Grupul 14 
(engleză) 

1. Changing the voting process within the European Union from one of unanimous voting to one of majority voting 
2. Ensure that the democratic rule of law is upheld by the Member States 
3. Find a balance between privacy and the use of private information for justice 
4. To guarantee the security of all European citizens especially with regard to defence and economy 
5. Let the European Union value system guide policies (as recommended) 
6. There should be greater opportunity for gender equality in positions of power 
7. Lift Covid-19 measures once the effects of the pandemic allow for a return to normality 
8. Freedom to make choices about one's own life free from discrimination 
9. To improve cyber security and safety 
10. We cannot forget our history 
11. Cooperation and getting to know people from other European States should be a value of the European Union 
12. Legalise cannabis 

 

 

 

 


