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PROCES-VERBAL SUMAR 

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

18 februarie 2022, 14.00-16.00 

 
1. Observații introductive ale președintelui  

 
Reuniunea a avut loc de la distanță și a fost transmisă în direct pe internet (înregistrarea este 
disponibilă aici). Președintele a explicat faptul că scopul este de a încheia discuțiile privind ceilalți doi 
piloni ai structurii de lucru a grupului de lucru, și anume puterea executivă a Uniunii și subsidiaritatea. 
El a prezentat, de asemenea, planurile pentru lucrările viitoare, anunțând că următoarele reuniuni ale 
grupului de lucru vor avea loc la 11 martie, 25 martie și 8 aprilie (dacă este necesar). A reamintit 
intenția sa de a pregăti un document neoficial cu proiecte de propuneri, care vor fi discutate mai întâi 
cu cetățenii, înainte de a fi prezentate celorlalți membri ai grupului de lucru. În ceea ce privește 
aprobarea propunerilor, a remarcat că trebuie să se ajungă la un consens cel puțin între Parlamentul 
European, Consiliu, Comisie și parlamentele naționale, cu negocieri la diferite niveluri ale structurilor 
de lucru ale Conferinței, după caz.  
   

2. Discuțiile 
 

2.1. Puterea executivă 

Ulterior, membrii grupului de lucru au purtat o discuție despre diferitele aspecte ale punerii în aplicare 
a politicilor și legislației UE. Au fost menționate principiile responsabilității, transparenței și 
credibilității, iar membrii au făcut referire la așteptările privind aplicarea și respectarea uniformă a 
normelor UE. Participanții au remarcat necesitatea ca instituțiile UE, guvernele naționale și autoritățile 
regionale și locale să colaboreze strâns pentru a avea succes în procesul de punere în aplicare. S-a 
remarcat, în special, că statele membre au un rol important de jucat, în timp ce Comisia are un rol 
central în ceea ce privește asistența, supravegherea și asigurarea respectării legii, inclusiv prin 
sesizarea Curții de Justiție. Accesul la informații și un dialog eficace între cetățeni și factorii de decizie 
la nivelul UE, subliniate în recomandările cetățenilor, au fost, de asemenea, considerate esențiale 
pentru modul în care cetățenii percep punerea în aplicare a deciziilor UE.  
 
Membrii au fost de acord cu importanța asigurării capacității UE de a acționa, în conformitate cu 
recomandările cetățenilor. Unii vorbitori au considerat că acest lucru mai necesită o trecere de la 
unanimitate la votul cu majoritate calificată în cadrul Consiliului Uniunii Europene. Doi membri au 
considerat că s-ar putea realiza multe prin utilizarea mai flexibilă și mai fermă a mecanismelor existente 
pentru a aborda noi aspecte de pe agenda UE, așa cum s-a întâmplat în cazul achiziționării de vaccinuri 
în timpul pandemiei de COVID-19 sau al gestionării crizei hibride a migrației la frontiera de est a UE. 
Fără a exclude revizuirile tratatului, s-a subliniat că Tratatul de la Lisabona dispune deja de un 
mecanism care ar putea fi utilizat, de exemplu, ar permite deja ca numărul comisarilor să fie 2/3 din 
numărul statelor membre.  
 
O serie de vorbitori au dat protecția statului de drept ca exemplu pentru necesitatea să se asigure 
respectarea legislației UE, exprimându-și sprijinul pentru dorința cetățenilor de a îmbunătăți răspunsul 
UE în această privință. Au existat unele solicitări adresate Comisiei de a aplica actualul regulament 
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privind condiționalitatea în legătură cu bugetul UE, precum și sugestii de a depăși regulamentul actual 
pentru a sancționa încălcările. Alte sugestii au inclus îmbunătățirea mecanismelor de monitorizare și 
revizuirea procedurilor decizionale în temeiul articolului 7 din TUE, precum și un apel la respectarea 
diversității statelor membre. A fost evidențiată, de asemenea, importanța credibilității acțiunii UE, 
subliniată în recomandarea cetățenilor privind asigurarea respectării statului de drept pe plan intern 
pentru ca UE să fie în măsură să dea un exemplu la nivel mondial. 
 
Câțiva membri au adus în discuție și alte aspecte legate de punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului, 
solicitând aderarea fără întârziere a UE la Convenția europeană a drepturilor omului, precum și 
garantarea dreptului de inițiativă pentru acordurile partenerilor sociali. În plus, membrii individuali au 
solicitat reducerea numărului de comisari și creșterea răspunderii Comisiei în fața Parlamentului 
European.  
 

2.2. Subsidiaritatea și procedurile 

Discuțiile au abordat, totodată, rolul autorităților locale și regionale în reducerea decalajului dintre 
cetățeni și instituțiile UE, precum și modul în care procedurile UE și principiile subsidiarității și 
proporționalității ar putea fi dezvoltate în continuare pentru a se asigura că deciziile sunt luate cât mai 
aproape de cetățeni și iau în considerare în mod adecvat impactul la nivel regional și local. 
 
Au fost făcute o serie de sugestii concrete pentru promovarea principiilor subsidiarității, 
proporționalității și guvernanței pe mai multe niveluri în UE, cum ar fi îmbunătățirea rolului Comitetului 
Regiunilor în pregătirea legislației UE, includerea unei dimensiuni teritoriale în evaluările de impact și 
reflectarea principiului guvernanței pe mai multe niveluri în Acordul interinstituțional privind o mai 
bună legiferare. Deputații au discutat, în plus, despre modalitățile de a implica mai bine parlamentele 
naționale și parlamentele regionale, în special în domeniile în care regiunile au competențe legislative, 
de exemplu prin intermediul procedurilor „cartonașului verde” și „cartonașului roșu”, ceea ce ar 
permite unui anumit număr de parlamente să propună sau să blocheze legislația UE. S-a formulat și o 
sugestie de a examina noi forme de cooperare între PE și parlamentele naționale, de exemplu dezbateri 
comune în plen privind bugetul UE.  
 
De asemenea, a fost adus în discuție rolul important al reprezentanților locali și regionali în informarea 
cetățenilor și implicarea acestora în dezbaterea privind chestiunile legate de UE și s-a sugerat 
promovarea oportunităților oferite de a face schimb de opinii. Câțiva membri au reliefat că, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, ar trebui să se acționeze cel mai bine la nivelul UE în anumite 
domenii, sugerând să se analizeze, totodată, în ce domenii competențele ar putea fi transferate de la 
statele membre la nivelul UE, ținând seama de recomandările cetățenilor.  
 
În calitatea sa de copreședintă, dna Šuica, vicepreședintă a Comisiei, i-a invitat pe membrii grupului de 
lucru să analizeze cu atenție recomandările fiecărui cetățean și să le dezbată pe baza clusterelor. Ea a 
subliniat că cetățenii trebuie să fie în măsură să își asume pe deplin responsabilitatea și să valideze 
toate propunerile și că este important să se urmeze o abordare comună pentru toate grupurile de 
lucru, în conformitate cu metodologia discutată în cadrul structurilor Conferinței. Alți membri au 
reiterat necesitatea de a avea recomandările cetățenilor în centrul procesului și de a menține o 
abordare orizontală în cadrul grupurilor de lucru. 
 

3. Cuvântul de încheiere al președintelui 
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Președintele a reamintit cei 5 piloni conveniți în toamnă, în curs de finalizare în cadrul reuniunii. El a 
confirmat că va pregăti un document neoficial, pe baza recomandărilor grupurilor de dezbatere ale 
cetățenilor europeni și ale grupurilor de dezbatere naționale și ținând seama de ideile platformei și de 
discuțiile din cadrul grupului de lucru, identificând proiecte concrete de propuneri. A informat că va 
consulta mai întâi cetățenii cu privire la aceste propuneri și apoi le va prezenta tuturor membrilor 
grupului de lucru spre dezbatere. Și-a exprimat, de asemenea, dorința ca diferitele componente să 
identifice punctele de contact pentru lucrările privind proiectele de propuneri și s-a angajat să ia 
următoarele măsuri în deplină transparență.  În cele din urmă, a menționat că lucrările privind 
proiectele de propuneri vor continua în sesiunea plenară a Conferinței și că concluziile sesiunii plenare 
a Conferinței vor fi elaborate de Comitetul executiv. 
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ANEXA I. Ordinea de zi a reuniunii din 18 februarie 2022 
 

 

 

ORDINEA DE ZI A CELEI DE-A PATRA ȘEDINȚE A GRUPULUI DE LUCRU 
PRIVIND DEMOCRAȚIA EUROPEANĂ  

 
 

Vineri, 18 februarie– 14.00 – 16.00 
(de la distanță) 

 

 
1. Deschiderea reuniunii de către președinte  

 

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

cetățenilor europeni privind democrația europeană, urmată de o discuție  

 

3. Dezbatere privind cel de al treilea raport intermediar al platformei digitale multilingve 

 

4. Schimb de opinii privind democrația europeană 

4.1 Puterea executivă 

4.2 Subsidiaritatea și procedurile 

 

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)  

    

Titlu Prenume Nume Apartenență 

        

Dna Chiara ALICANDRO 
Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 

europeni 

Dl Michalakis ASIMAKIS 
Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 

europeni 

Dl Zoltán  BALCZÓ Parlamentele naționale 

Dna Olga BAUM 
Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 

europeni 

Dl Matouš BĚLOHLÁVEK 
Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 

europeni 

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 ale 

cetățenilor/evenimente la nivel național 

Dna Martina BRAMBILLA 
Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 

europeni 

Dl Gari  CAPPELLI Parlamentele naționale 

Dl Vasco CORDEIRO Comitetul Regiunilor 

Dna Annemieke DE CLERCK 
Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 

europeni 

Dl Bruno  DIAS Parlamentele naționale 

Dl Gašper  DOVŽAN Consiliu 

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 Consiliu 

Dna Antonia KIEPER 
Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 

europeni 

Dl Wepke KINGMA Consiliu 

Dl Tomáš KOZÁK Consiliu 

Dl Zdzisław KRASNODĘBSKI Parlamentul European 

Dl Reinhold  LOPATKA Parlamentele naționale 

Dna  Esther LYNCH Parteneri sociali 

Dl Evangelos MEIMARAKIS Parlamentul European 
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Dl Aleksandar MILISOV 
Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 

europeni 

Dna  Radvilė  
MORKUNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

Parlamentele naționale 

Dna Dorien NIJS 
Grupurile de dezbatere ale 

cetățenilor/evenimente la nivel național 

Dl Jorge Luis PAZOS LOPEZ  
Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 

europeni 

Dl Anti  POOLAMETS Parlamentele naționale 

Dl Arnoldas PRANCKEVIČIUS Consiliu 

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 ale 

cetățenilor/evenimente la nivel național 

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 ale cetățenilor 

europeni 

Dl Apostolos TZITZIKOSTAS Comitetul Regiunilor 

Dl Bastiaan  VAN APELDOORN Parlamentele naționale 

Dl Andris VĪTOLS Consiliu 

 


