
 

 

Orientări pentru grupurile de dezbatere naționale ale cetățenilor în 

contextul Conferinței privind viitorul Europei 

 

Declarația comună referitoare la Conferința privind viitorul Europei prevede organizarea unor grupuri 

de dezbatere ale cetățenilor europeni. În plus, potrivit declarației comune, „Fiecare stat membru și 

fiecare instituție poate organiza evenimente suplimentare, în concordanță cu propriile specificități 

naționale sau instituționale, și își poate aduce și alte contribuții la conferință, cum ar fi grupuri de 

dezbatere naționale ale cetățenilor sau evenimente tematice care să reunească contribuții alte 

diferitelor grupuri de discuție”. Declarația comună prevede că „Evenimentele naționale și europene 

din cadrul conferinței vor fi organizate pe baza unui set de principii și criterii minime care să reflecte 

valorile UE care urmează să fie definite de structurile conferinței”. 

În acest context, organizatorii de evenimente, precum și participanții ar trebui să adere la carta 

conferinței.  

Orientările descrise mai jos se inspiră din principiile bunei deliberări, definite îndeosebi într-un raport 

al OCDE care a analizat sute de studii de caz privind procesele deliberative
1
, și sunt menite să sprijine 

statele membre care intenționează să organizeze grupuri de dezbatere ale cetățenilor la nivel național, 

regional sau local. 

NB: Evenimentele naționale, diferite de grupurile de dezbatere ale cetățenilor, ar trebui organizate în 

conformitate cu scopul și principiile conferinței, într-un mod deschis, transparent și incluziv. Orientări 

specifice privind modul de organizare a unor astfel de evenimente sunt disponibile sub formă de seturi 

de instrumente pe platforma digitală multilingvă și, în special, în „Ghidul pas cu pas pentru 

organizatorii de evenimente”
2
. Documentul oferă, de asemenea, exemple de formate ale 

evenimentelor care ar putea inspira și orienta alegerea statelor membre. Pe platformă sunt disponibile, 

de asemenea, orientări specifice privind modalitățile de a crea evenimente incluzive. 

 

1) Scop 

 Grupurile ar trebui să aibă un scop și un obiectiv clar:  „obiectivul ar trebui subliniat ca o 

sarcină clară și este legat de o problemă publică definită. Este formulat în mod neutru, sub formă de 

întrebare, într-un limbaj simplu”. Rolul cetățenilor și influența contribuției acestora ar trebui să fie 

clare. Ar trebui să se facă trimitere la procesul general al Conferinței privind viitorul Europei.  

Platforma digitală multilingvă a Conferinței privind viitorul Europei oferă sugestii tematice, 

dar statele membre sunt libere să aleagă orice alt subiect legat de Uniunea Europeană pe care îl 

consideră important. Potrivit Declarației comune referitoare la Conferința privind viitorul Europei, 

sfera conferinței ar trebui să reflecte domeniile în care Uniunea Europeană are competența de a 

acționa sau în care acțiunea Uniunii Europene ar fi în beneficiul cetățenilor europeni. În cele din 

urmă, scopul grupurilor de dezbatere este de a oferi recomandări colective cu privire la subiecte 

specifice legate de viitorul Europei. 

 

2) Acțiuni ulterioare 

 „Autoritatea publică care mandatează ar trebui să se angajeze public să răspundă la 

recomandările participanților sau să dea curs acestora în timp util.”  Măsurile naționale de diseminare 
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și coordonare care ar putea asigura asimilarea și vizibilitatea rezultatelor grupurilor de dezbatere 

naționale ale cetățenilor vor consolida integrarea acțiunilor naționale/regionale/locale în procesul mai 

amplu al conferinței. Acest lucru este valabil în special având în vedere suprapunerea potențială a 

unor discuții similare care se desfășoară, pe de o parte, la nivel local/național și, pe de altă parte, la 

nivelul UE.  

Cele trei instituții europene s-au angajat să răspundă recomandărilor participanților în 

declarația comună: „Rezultatul final al conferinței va fi prezentat într-un raport destinat președinției 

comune. Cele trei instituții vor examina rapid modalitățile de a întreprinde cu eficacitate acțiuni 

ulterioare acestui raport, fiecare în sfera sa de competență și în conformitate cu tratatele.” 

 

3) Transparență 

„Procesul deliberativ ar trebui anunțat public înainte de începerea acestuia. Conceperea 

procesului și toate materialele […] ar trebui să fie puse la dispoziția publicului în timp util. ” 

Platforma digitală multilingvă a conferinței este principalul centru pentru evenimentele, contribuțiile 

și informarea legate de conferință, asigurând astfel transparența. Toate contribuțiile ar trebui să fie 

publicate pe platforma digitală multilingvă https://futureu.europa.eu/, care colectează toate 

contribuțiile pentru grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni și pentru sesiunea plenară a 

conferinței, precum și pentru alte activități și evenimente conexe.  

Declarația comună prevede că recomandările formulate de grupurile de dezbatere naționale și 

de grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni sunt dezbătute de plenul conferinței. Pe lângă 

platformă, statele membre ar putea utiliza structurile instituționale existente ale Uniunii pentru a 

comunica rezultatele grupurilor de dezbatere naționale ale cetățenilor. 

 

4) Incluziune 

„Incluziunea ar trebui realizată prin analizarea modalităților de implicare a grupurilor 

subreprezentate”. „Participarea ar trebui, de asemenea, încurajată și sprijinită prin remunerare, 

cheltuieli și/sau furnizarea sau plata serviciilor de îngrijire a copiilor și a persoanelor vârstnice”, 

precum și prin furnizarea sprijinului și a asistenței necesare. Acest lucru este valabil atât pentru 

evenimentele cu prezență fizică, cât și pentru cele online. La fel ca în cazul grupurilor de dezbatere ale 

cetățenilor europeni, ar putea fi solicitată o suprareprezentare a tinerilor sau a altor tipuri de public. Ar 

trebui să se acorde o atenție deosebită facilitării corespunzătoare a grupurilor de dezbatere, cu 

facilitatori calificați. 

 

 

5) Reprezentativitate 

„Participanții ar trebui să fie un microcosmos al publicului larg. Acest lucru se realizează prin 

eșantionare aleatorie” reprezentând diferite origini geografice, genuri, vârste, medii socioeconomice 

și/sau niveluri de educație din țara/regiunea respectivă, astfel cum se menționează, de asemenea, în 

Declarația comună referitoare la grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni. Selecția 

participanților ar trebui să prevadă posibila excludere legată de funcțiile alese sau de responsabilitățile 

politice. 

Numărul de participanți pentru fiecare grup de dezbatere este, de obicei, între 50 și 200 de 

cetățeni, în funcție de numărul de locuitori din statul membru, regiunea sau zona respectivă. Ar trebui 

depuse eforturi pentru a se ajunge la cei care, în mod normal, nu iau parte la dezbateri publice sau la 

discuții politice, de exemplu prin alegerea unor spații și locuri ușor accesibile.  

Organizarea de grupuri de dezbatere ale cetățenilor la fața locului a demonstrat valoarea 

adăugată în ceea ce privește diversitatea și calitatea interacțiunilor și a dialogului dintre participanți. 

În dezbaterile online, ar trebui să se țină seama de necesitatea unor pauze suplimentare. Sesiunile 

online pot fi împărțite în mai multe sesiuni.  

 

6) Informații 



 

 

„Participanții ar trebui să aibă acces la o gamă largă de dovezi și expertiză exacte, relevante și 

accesibile” cu privire la elementele fundamentale ale subiectului care urmează să fie discutat pentru a 

permite o reflecție colectivă. Ar trebui să existe proceduri clare pentru a se asigura că cunoștințele 

furnizate cetățenilor sunt adecvate și echilibrate. În acest sens, cetățenii ar trebui să aibă posibilitatea, 

în cadrul grupului lor de dezbatere, de a alege subiectele specifice pe care doresc să se concentreze și 

tipul de expertiză de care au nevoie. 

 

7) Deliberările grupurilor 

„Participanții ar trebui să fie în măsură să găsească un teren comun care să stea la baza 

recomandărilor lor colective adresate autorității publice. Acest lucru implică ascultarea atentă și 

activă, cântărirea și luarea în considerare a mai multor perspective, fiecare participant având 

posibilitatea de a lua cuvântul, o combinație de formate care alternează între discuții și activități în 

grupuri mici și în plen, și precum și facilitatori calificați”. Organizatorii ar trebui să aibă în vedere 

facilitarea discuțiilor în plen și în subgrupuri mai mici, cu aproximativ 10 persoane la fiecare masă. 

Subgrupurile dezbat și formulează recomandări care ar trebui discutate ulterior și aprobate în cadrul 

plenului grupului de dezbatere. Facilitarea ar trebui să fie neutră și calificată. 

 

8) Timp 

„Deliberarea necesită timp suficient pentru ca participanții să învețe, să cântărească dovezile 

și să elaboreze recomandări în cunoștință de cauză, având în vedere complexitatea majorității 

problemelor de politică”. Cel puțin 4-6 zile de reuniune (de exemplu, două până la trei weekenduri) 

ar putea fi planificate atunci când se abordează subiecte complexe în cadrul unui proces de deliberare 

la nivel național. Ca alternativă, mai multe grupuri de dezbatere descentralizate ale cetățenilor ar 

putea avea loc într-un stat membru, utilizând aceeași metodă.  

 

9) Integritate 

Pentru a asigura integritatea exercițiului, „procesul ar trebui să fie condus de o echipă de 

coordonare independentă, diferită de autoritatea publică care mandatează”. 

 

10) Viața privată 

Grupurile naționale ale cetățenilor ar trebui să asigure protejarea vieții private a participanților 

și respectarea normelor UE privind protecția datelor. „Ar trebui să existe respect pentru viața privată a 

participanților, pentru a-i proteja de atenția și hărțuirea nedorită din partea mass-mediei, precum și 

pentru a păstra independența participanților, asigurându-se că aceștia nu sunt mituiți sau nu fac 

obiectul lobby-ului din partea unor grupuri de interese sau activiști”. 

 

11) Evaluare 

„Participanții ar trebui să efectueze o evaluare anonimă pentru a evalua procesul pe baza unor criterii 

obiective (de exemplu, pe baza cantității și diversității informațiilor furnizate, a timpului dedicat 

învățării, a independenței facilitării).” La începutul și la sfârșitul procesului ar putea fi transmis un 

chestionar pentru a evalua gradul de satisfacție cu privire la proces și la curba de învățare pe care au 

putut-o parcurge ca urmare a metodelor deliberative ale grupurilor de dezbatere. 


