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PROCES VERBAL SUMAR 

Grupul de lucru privind democrația europeană, prezidat de Manfred Weber, Parlamentul European 

21 ianuarie 2022, 14.00-16.00 

  
 

1. Observații introductive ale președintelui  
 

Reuniunea a avut loc în format hibrid și a fost transmisă în direct pe internet (înregistrarea este 
disponibilă aici). Președintele le-a urat bun venit membrilor și a explicat faptul că reuniunea va începe 
cu o prezentare din partea reprezentanților Grupului de dezbatere național și ai Grupului de dezbatere 
european ale cetățenilor, care va fi urmată de o discuție. Scopul urmărit era continuarea discuțiilor în 
cadrul structurii de lucru identificate pentru desfășurarea activității grupului de lucru. El a subliniat că, 
după discuții intense și după ce toți participanții au avut ocazia de a interveni, este important ca atenția 
să fie direcționată către sugestii concrete. În acest sens, președintele a reamintit că propunerile ar 
trebui să se bazeze pe recomandările cetățenilor și să fie aprobate prin consens cel puțin de către 
componentele reprezentate de Parlamentul European, Consiliu, Comisie și parlamentele naționale. 
Pentru a facilita procesul, cel mai indicat era să se depună eforturi pentru a ajunge la un acord mai 
întâi în cadrul grupului de lucru. Președintele a remarcat, de asemenea, interesul politic ridicat pentru 
subiectele examinate de grupul de lucru și a făcut referire, în special, la recenta intervenție a 
președintelui Macron în cadrul Parlamentului European1. 
  

2. Dezbaterea 
 
Dezbaterea a început cu o prezentare realizată de doi cetățeni din cadrul Grupului de dezbatere 
european al cetățenilor pe tema „Democrația europeană/valori și drepturi, statul de drept, 
securitatea”. Aceștia și-au exprimat aprecierea față de abordarea președintelui cu privire la 
organizarea reuniunilor grupului de lucru și au remarcat faptul că au existat câteva recomandări legate 
de primii doi piloni care nu au putut fi abordate pe deplin în luna decembrie. De asemenea, ei au 
evidențiat în special recomandările privind democrația directă, un proces constituțional pentru 
Uniunea Europeană și consolidarea valorilor democratice în interiorul UE. Cetățenii au explicat, 
totodată, mai detaliat recomandările lor privind participarea cetățenilor, educația și informarea cu 
privire la UE și privind tineretul. Aceștia au subliniat că este important ca cetățenii să poată participa 
într-o măsură mai mare la procesul decizional prin diverse instrumente, inclusiv adunări ale cetățenilor, 
precum și să se asigure, în paralel, un nivel minim de educație politică în toate statele membre ale UE 
și accesul la informații fiabile.  
 
Reprezentanții cetățenilor din Belgia, Franța și Țările de Jos au expus principalele rezultate ale 
grupurilor lor de dezbatere individuale, remarcând totodată faptul că aceste rezultate prezentau 

 
1 Președintele Macron și-a preluat atribuțiile care îi reveneau în cadrul președinției comune a Conferinței 
privind viitorul Europei odată cu începerea mandatului Președinției franceze a Consiliului UE, la 1 ianuarie 2022. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/ro/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-european-democracy_20220121-1400-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/ro/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-european-democracy_20220121-1400-SPECIAL-OTHER
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numeroase convergențe cu recomandările de la nivel european. Ei au evidențiat în special deficitul de 
informații perceput de cetățenii dintr-o serie de state membre, precum și problemele conexe legate 
de știrile false, de accesibilitatea comunicării instituționale și de rolul esențial al educației și al mass-
mediei. Unele dintre grupurile de dezbatere au abordat, de asemenea, teme legate de alegerile 
europene, de rolul instituțiilor și de necesitatea unei transparențe și a unei eficiențe sporite în procesul 
decizional. 
 
 
 

2.1. Continuarea discuțiilor privind democrația și alegerile, procesul decizional 
 
În dezbaterea care a urmat, mai mulți vorbitori au prezentat argumente în favoarea sau împotriva 
tranziției către un sistem de vot pentru partide constituite la nivelul Uniunii Europene, cu candidați din 
mai multe state membre (liste transnaționale), corelând numirea președintelui Comisiei Europene cu 
rezultatul alegerilor europene sau chiar luând în considerare posibilitatea de a alege direct 
președintele Comisiei. Unii vorbitori au menționat posibilitatea trecerii de la votul în unanimitate la 
votul cu majoritate calificată în cadrul Consiliului, posibilitatea de a introduce dreptul de inițiativă 
legislativă pentru Parlamentul European sau de a iniția un proces constituțional pentru Uniunea 
Europeană. Unii participanți au salutat posibilitatea revizuirii tratatelor, în timp ce alții au atras atenția 
asupra dificultăților pe care le implică acest demers în acest moment, subliniind o serie de recomandări 
importante ale cetățenilor privind modalități de îmbunătățire a democrației europene, care ar putea 
fi puse în aplicare în cadrul actual. Unii vorbitori au întrebat cum ar putea fi integrate contribuții 
specifice din partea platformei digitale multilingve în activitatea viitoare a grupului de lucru. Unul 
dintre membri a atras atenția asupra importanței democrației la locul de muncă, aceasta constituind 
un element esențial al economiei sociale de piață. 
 
  

2.2. Participarea cetățenilor și tinerii 
 
Mulți dintre participanți împărtășeau opinia potrivit căreia este necesar să se asigure o mai bună 
informare și un nivel mai ridicat de implicare a cetățenilor în procesul de elaborare a politicilor UE. Unii 
membri și-au exprimat sprijinul pentru ideea organizării unor adunări periodice ale cetățenilor pentru 
a îmbogăți dezbaterea la nivelul UE. Ideea creării unor spații de consultare online optimizate a fost, de 
asemenea, reamintită în cadrul dezbaterii. Unii membri au remarcat că fuseseră instituite deja o serie 
de instrumente participative și mecanisme de consultare. subliniat faptul că rolul îndeplinit de astfel 
de instrumente ar trebui, în orice caz, considerat ca fiind complementar în raport cu democrația 
reprezentativă, precum și cu contribuția societății civile organizate și a partenerilor sociali, fiecare 
dintre aceste componente având funcția sa specifică. Cetățenii au subliniat că este important pentru 
ei să se simtă ascultați și ca toate recomandările lor să fie discutate și luate în considerare în mod 
serios, în mod nepărtinitor.  
 
Îmbunătățirea educației privind cetățenia europeană și a informării cu privire la UE au fost considerate 
ca fiind strâns legate de eforturile de încurajare a participării cetățenilor. Participanții au recunoscut 
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complexitatea proceselor democratice la nivelul UE, motiv pentru care este important să se acorde o 
atenție deosebită unei comunicări clare și simple. Au fost aduse în discuție problema dezinformării și 
rolul mass-mediei în furnizarea de informații cu privire la UE. Unii membri au subliniat rolul pe care 
parlamentele naționale l-ar putea juca în controlul guvernelor lor și în stimularea dezbaterii la nivel 
național pe teme legate de UE.  
 
În ceea ce privește vârsta minimă pentru exercitarea dreptului de vot, comentariile membrilor au fost 
divergente. Participanții au pus în discuție idei legate de discriminarea pozitivă a tinerilor în procesele 
democratice și de evaluarea impactului legislației asupra tinerilor.  
 
Copreședinta Comitetului executiv al conferinței și vicepreședinta Comisiei, dna Šuica, a subliniat 
acțiunile întreprinse deja de instituții în legătură cu aspectele abordate în recomandările cetățenilor și 
a reamintit angajamentul asumat de către cei trei președinți ai instituțiilor UE de ține seama de 
preocupările exprimate și de a explora direcții de acțiune pentru a veni în întâmpinarea acestora.  
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3. Cuvântul de încheiere al președintelui 
 
Președintele a încheiat reuniunea exprimându-și satisfacția cu privire la faptul că dezbaterea s-a axat 
pe recomandările cetățenilor, în special pe cele referitoare la implicarea și participarea acestora, care 
sunt esențiale pentru cetățeni. El a considerat că ceilalți doi piloni (puterea executivă; subsidiaritatea 
și procedurile), care aveau un caracter mai tehnic, ar putea fi abordați la următoarea reuniune a 
grupului de lucru. În ceea ce privește calea de urmat, acesta și-a reiterat dorința de a demara lucrările 
cu privire la propunerile concrete. Acest lucru ar putea fi realizat prin elaborarea unui document 
scris/neoficial ca punct de pornire, implicând cetățenii în mod corespunzător în această activitate. De 
asemenea, este important să se țină seama de inițiativele care au fost deja puse în aplicare, de acțiunile 
planificate și de lucrările care urmează să se desfășoare. El a subliniat că toți participanții trebuie să 
abordeze procesul de o manieră deschisă compromisului, pentru a se putea realiza obiectivele 
stabilite.  
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ANEXA I. Ordinea de zi a reuniunii din 21 ianuarie 2022 
 

 

 

ORDINEA DE ZI A CELEI DE A TREIA REUNIUNI A GRUPULUI DE LUCRU  
PRIVIND DEMOCRAȚIA EUROPEANĂ  

 
 

Vineri, 21 ianuarie 2022, 14.00-16.00 
(în format hibrid) 

 

 
1. Deschiderea reuniunii de către președinte  

 

2. Prezentarea de către cetățeni a recomandărilor formulate de Grupul de dezbatere 

european și de Grupul de dezbatere național ale cetățenilor cu privire la democrația 

europeană, urmată de o discuție  

 

3. Schimb de opinii privind democrația europeană 

3.1 Puterea executivă 

3.2 Subsidiaritatea și procedurile 

3.3 Participarea cetățenilor și tinerii 

 

4. Prezentare susținută de președinte cu privire la schimburile de opinii care au loc pe 

platforma digitală multilingvă 

 

5. Chestiuni diverse 

 

6. Închiderea reuniunii de către președinte 
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ANEXA II. Lista membrilor Grupului de lucru privind democrația europeană 
 

Președinte:  Manfred WEBER (Parlamentul European)  

    

Formula de 
politețe 

Prenume Nume Componentă 

Dna Chiara ALICANDRO Grupurile de dezbatere europene 

Dl Michalakis ASIMAKIS Grupurile de dezbatere europene 

Dl Zoltán  BALCZÓ Parlamentele naționale 

Dna Olga BAUM Grupurile de dezbatere europene 

Dl Matouš BĚLOHLÁVEK Grupurile de dezbatere europene 

Dl Brando BENIFEI Parlamentul European 

Dna Mara BIZZOTTO Parlamentul European 

Dl Damian BOESELAGER Parlamentul European 

Dl Ioannis  BOURNOUS Parlamentele naționale 

Dl Nicolai BOYSEN 
Grupurile de dezbatere 

naționale/evenimente ale acestora 

Dna Martina BRAMBILLA Grupurile de dezbatere europene 

Dl Gari  CAPPELLI Parlamentele naționale 

Dl Vasco CORDEIRO Comitetul Regiunilor 

Dna Annemieke DE CLERCK Grupurile de dezbatere europene 

Dl Bruno  DIAS Parlamentele naționale 

Dl Gašper  DOVŽAN Consiliul 

Dna Aleksandra  DULKIEWICZ Reprezentant local/regional 

Dl Pascal DURAND Parlamentul European 

Dna Anna ECHTERHOFF Societatea civilă 

Dl Sandro GOZI Parlamentul European 

Dna  Eva Kjer  HANSEN Parlamentele naționale 

Dl Pablo  HISPÁN Parlamentele naționale 

Dna Pat Kelly Consiliul 

Dna Antonia KIEPER Grupurile de dezbatere europene 

Dl Wepke KINGMA Consiliul 

Dl Tomáš KOZÁK Consiliul 

Dl Zdzisław KRASNODĘBSKI Parlamentul European 

Dl Reinhold  LOPATKA Parlamentele naționale 

Dna  Esther LYNCH Partenerii sociali 

Dl Evangelos MEIMARAKIS Parlamentul European 

Dl Aleksandar MILISOV Grupurile de dezbatere europene 
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Dna  Radvilė  
MORKUNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

Parlamentele naționale 

Dna Dorien NIJS 
Grupurile de dezbatere 

naționale/evenimente ale acestora 

Dl Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Grupurile de dezbatere europene 

Dl Anti  POOLAMETS Parlamentele naționale 

Dl Arnoldas PRANCKEVIČIUS Consiliul 

Dl Paulo RANGEL Parlamentul European 

Dna Ariane  RODERT Comitetul Economic și Social European 

Dl Hans  ROTHENBERG Parlamentele naționale 

Dl Domènec Miquel RUIZ DEVESA Parlamentul European 

Dl Hermano  SANCHES RUIVO Reprezentant local/regional 

Dl Axel  SCHÄFER Parlamentele naționale 

Dl Kaspar SCHULTZ 
Grupurile de dezbatere 

naționale/evenimente ale acestora 

Dl Pedro SILVA PEREIRA Parlamentul European 

Dl Sven SIMON Parlamentul European 

Dna Lucie  STUDNICNA Comitetul Economic și Social European 

Dna Dubravka SUICA Comisia Europeană 

Dna Wiktoria TYSZKA ULEZALKA Grupurile de dezbatere europene 

Dl Apostolos TZITZIKOSTAS Comitetul Regiunilor 

Dl Bastiaan  VAN APELDOORN Parlamentele naționale 

Dl Andris VĪTOLS Consiliul 

 


