
 

 

 
 

PROCES-VERBAL SUMAR 
Plenara Grupului de lucru al COFE privind UE în lume, Strasbourg, 

vineri, 11 martie 2022, ora 9.00-11.00 
 

Președinte: ministrul Hans Dahlgren, purtător de cuvânt: Mansef Campos 
(Interpretare în EN, DE, FR, IT, EL, ES, PT, SE, HU, PL, RO, SI, HR)  

 
1. Deschiderea reuniunii 
 
Având în vedere întârzierea sosirii ministrului Dahlgren din cauza defectării unui tren, această a patra 
reuniune a grupului de lucru a fost deschisă și prezidată inițial de Asee Ahuja, directoare în secretariatul de 
coordonare pentru UE al cabinetului prim-ministrului. Ea a subliniat că temele tratate de acest grup de lucru 
se află acum în prim plan, în urma invadării Ucrainei de către Rusia.  

 
2. Discutarea recomandărilor Grupului de dezbatere al cetățenilor europeni 4 
 
Ținând seama de discuțiile sale cu reprezentanții cetățenilor din cadrul GL, ministrul Dahlgren a trimis o 
agendă tematică bazată pe trei teme, care reflectă grupele de recomandări ale GDCE4: 
 

1. Autonomie și stabilitate 
2. UE ca partener internațional 
3. O UE puternică într-o lume pașnică 

 
Pentru fiecare discuție, președintele invită mai întâi cetățenii să prezinte recomandările corespunzătoare și 
să explice raționamentul și motivele care stau la baza lor. Apoi pot reacționa alte persoane din grup și 
urmează o discuție. Cetățenii au dezvoltat un sistem de grupare preferențial diferit, care a fost comunicat 
restului grupului de lucru la începutul reuniunii.  

 
Direcția 1:  Autonomie și stabilitate 
  
Președintele a atras atenția asupra celor șase recomandări din cadrul acestei teme. Acestea variază de la 
elaborarea de politici pentru a asigura accesibilitatea, viabilitatea și disponibilitatea unor produse europene 
etice, până la reducerea dependenței energetice. 

Ambasadorii cetățenilor au prezentat recomandări pe această temă, atrăgând atenția în special asupra 
necesității autonomiei energetice (evidențiată de evenimentele recente), a unei dezvoltări mult mai extinse a 
surselor regenerabile de energie și a imperativului de a consolida frontierele externe ale UE.  Un 
reprezentant al grupului cetățenilor germani a prezentat recomandările, concentrându-se asupra necesității 
de a înlocui cerința unanimității cu votul cu majoritate calificată (VMC) la luarea deciziilor în domeniul PESC. 
Grupul german a subliniat și necesitatea unei aprovizionări strategice cu energie și alimente, cu un lanț de 
aprovizionare mai ecologic. 

Ca răspuns la recomandări, alți membri ai grupului de lucru au făcut schimb de idei, cu ideea de bază a 
avansării. Acestea s-au axat pe sublinierea necesității de a diversifica aprovizionarea cu energie și alimente, 
mai degrabă decât o autonomie strictă. Mai mulți membri au întrebat și dacă aceste recomandări sunt încă 
suficiente, având în vedere că au fost elaborate înainte de invadarea Ucrainei de către Rusia. Cetățenii au 
susținut relevanța acestor recomandări. Președintele a menționat că recomandările ar putea fi puse în relație 
cu noul context pe măsură ce se avansează. 



 

 

Alți membri au atras atenția asupra unui document elaborat de deputații în PE care fac parte din grupul de 
lucru. A fost abordată, de asemenea, importanța statului de drept și a apropierii UE de cetățeni. 

Direcția 2:  UE ca partener internațional 
 
Președintele a atras atenția asupra celor nouă recomandări din cadrul acestei teme extinse. Acestea au 
variat de la mobilizarea poziției UE ca partener comercial la îmbunătățirea standardelor etice, sociale și de 
mediu la nivel mondial. Se recomandă, de asemenea, o producție mai autonomă de energie din surse 
regenerabile în Europa, precum și un angajament mai puternic al cetățenilor. 

Ambasadorii cetățenilor au prezentat recomandări pe această temă, atrăgând atenția în special asupra 
următoarelor: necesitatea de a sancționa statele care nu respectă standardele, necesitatea unui sistem de 
evaluare ecologică, oportunitatea interzicerii exportului de deșeuri, necesitatea de a ajuta țările partenere în 
curs de dezvoltare să treacă la politici mai ecologice și mai sociale și nevoia de transparență și 
responsabilizare în procesul decizional al UE.  

În plus, recomandările grupului cetățenilor din Țările de Jos au fost împărtășite. Aceștia au subliniat că UE ar 
trebui să profite de punctele sale forte, unul dintre acestea fiind dimensiunea și capacitatea sa de a exercita 
o influență mai puternică decât fiecare țară în parte. Este necesar un mesaj puternic din partea UE pentru a 
găsi un echilibru în raport cu Rusia și China, dar UE trebuie să fie capabilă să ia decizii mai rapide. 
Cooperarea armatelor europene este necesară, chiar dacă preferăm soluții non-violente. Recomandările 
grupului național lituanian au fost, de asemenea, împărtășite. Acestea s-au axat pe: consolidarea legăturilor 
cu țările Parteneriatului estic, impunerea unor sancțiuni mai severe Rusiei, solidaritatea între statele 
membre, acordarea unei atenții crescute Chinei și Africii și crearea unui post de ministru european al 
afacerilor externe. În recomandările grupului de experți din Germania s-a subliniat necesitatea ca Pactul 
verde al UE să aibă o dimensiune externă – criza din Ucraina nu înseamnă că criza climatică este în 
așteptare. 

Alți reprezentanți au subliniat necesitatea de a include în continuare societatea civilă și partenerii sociali în 
activitatea de promovare a democrației pe plan intern și extern. Pactul verde a fost evidențiat ca mijloc de a 
diminua și mai mult influența Rusiei. 

 
Direcția 3: O UE puternică într-o lume pașnică  
 
Președintele a atras atenția asupra celor șapte recomandări referitoare la o varietate de chestiuni – cum ar fi 
luarea mai multor decizii cu majoritate calificată în loc de unanimitate, crearea unor forțe armate comune, 
sancțiunile UE - precum și asupra recomandărilor referitoare la modul în care cetățenii pot fi mai bine 
informați și în care se poate continua dialogul. 

Ambasadorii cetățenilor au prezentat recomandări pe această temă, atrăgând atenția în special asupra 
recomandărilor 21 (eliminarea unanimității, cu excepția extinderii și a principiilor fundamentale ale UE) și 26 
(extinderea numai după consolidarea UE), un instrument de sancțiuni mai eficient și forțe militare comune, 
dar numai în scopuri defensive.   
 
Alți membri au dorit să sublinieze rolul de menținere a păcii al intervențiilor militare ale UE, mai degrabă 
decât ideea ca UE să devină o alianță militară.   
 
Un participant a afirmat că termenul de „forțe armate” ar trebui definit cu precizie și că NATO ar trebui să 
aibă prioritate în chestiunile militare, parlamentele naționale având ultimul cuvânt în ceea ce privește 
angajarea forțelor armate. Au fost discutate și conceptele de Fond european de apărare și de forțe armate 
comune europene. Cum invadarea Ucrainei de către Rusia era în atenția tuturor, apărarea și securitatea și 
modul unificat de abordare a acestora de către UE unificată au fost puncte esențiale de discuție. 
 
Cetățenii au solicitat mai multă transparență și educație pentru oamenii din întreaga UE, pentru a înțelege 
mai bine competențele și procedurile sale. Ei au subliniat că acest domeniu este un exemplu printre 
numeroasele suprapuneri pe care GL „UE în lume” le are cu alte grupuri de lucru. Trebuie să se țină seama 
de acest lucru atunci când se formulează propuneri pentru a avansa. 
 
Observații finale  
 



 

 

Președintele Dahlgren a mulțumit tuturor pentru discuția fructuoasă și și-a exprimat speranța că aceasta a 
oferit un feedback util cetățenilor. El menționează că fusese la Versailles în ziua precedentă pentru 
reuniunea extraordinară a Consiliului European, unde șefii de stat și de guvern au convenit asupra sprijinului 
politic, umanitar și militar care va fi acordat Ucrainei. El a precizat că rolul UE în afacerile internaționale este 
acum în mintea tuturor, iar UE acționează cu unitate și hotărâre. 

Înainte de următoarea sesiune plenară, Comitetul executiv va discuta următorii pași pentru evoluția 
recomandărilor. Între timp, discuțiile pot continua și pe grupul de pe WhatsApp. 


