
Regulamentul de procedură al Conferinței privind viitorul Europei

Principii comune

Articolul 1

Prezentul regulament de procedură este stabilit în conformitate cu Declarația comună referitoare la Conferința

privind viitorul Europei, care instituie bazele și principiile conferinței.

Conferința este un exercițiu axat pe cetățeni și bazat pe o abordare ascendentă, menit să le permită europenilor

să aibă un cuvânt de spus cu privire la așteptările lor din partea Uniunii Europene.

Vor putea participa cetățeni europeni din toate categoriile sociale și de pe tot cuprinsul Uniunii, tinerii

europeni jucând un rol central în conturarea viitorului proiectului european.

Conferința este plasată sub autoritatea celor trei instituții, reprezentate de președintele Parlamentului

European, de președintele Consiliului și de președintele Comisiei Europene, care acționează drept președinție

comună a conferinței.

O structură de guvernanță simplă va contribui la orientarea conferinței. Aceasta va asigura o reprezentare

egală a celor trei instituții europene și va fi echilibrată din punctul de vedere al genului în toate părțile sale

componente.

Conferința, guvernanța sa și evenimentele organizate în cadrul său se bazează pe valorile UE, astfel cum sunt

consacrate în tratatele UE și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, și sunt incluzive, deschise

și transparente.

Conferința este recognoscibilă datorită unei identități unice și a unei carte a conferinței. Carta reprezintă setul

de principii și criterii comune, care reflectă valorile UE, la care subscriu organizatorii de evenimente și la care

aderă participanții la conferință.

Un mecanism de feedback garantează că ideile exprimate în timpul evenimentelor conferinței duc la

recomandări concrete vizând acțiuni ale UE.



Sfera de aplicare

Articolul 2

Conferința își propune să le ofere cetățenilor posibilitatea de a avea un cuvânt de spus cu privire la ceea ce

contează pentru ei.

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.

Reflectând Agenda strategică a Consiliului European, Orientările politice ale Comisiei Europene pentru perioada

2019-2024 și provocările generate de pandemia de COVID-19, discuțiile vor aborda, printre altele:

Construirea unui continent sănătos, combaterea schimbărilor climatice și a provocărilor de mediu, o economie în

serviciul cetățenilor, echitatea socială, egalitatea și solidaritatea între generații, transformarea digitală a Europei,

drepturile și valorile europene, inclusiv statul de drept, provocările legate de migrație, securitatea, rolul UE în

lume, fundamentele democratice ale Uniunii și modalitățile de consolidare a proceselor democratice care

guvernează Uniunea Europeană. Discuțiile pot acoperi, de asemenea, aspecte transversale legate de capacitatea

UE de a materializa prioritățile de politică, cum ar fi o mai bună reglementare, aplicarea principiilor

subsidiarității și proporționalității, punerea în aplicare și asigurarea respectării acquis-ului, precum și

transparența.

Cetățenii au în continuare libertatea de a aduce în discuție și alte probleme care îi preocupă.

Participarea cetățenilor  

Articolul 3

Platforma digitală multilingvă

Platforma digitală multilingvă este principalul centru pentru contribuțiile și informarea cetățenilor cu privire la

diferitele părți ale conferinței, este repertoriul tuturor contribuțiilor și documentelor, precum și un instrument

interactiv pentru schimbul și dezbaterea de idei și de contribuții din multitudinea de evenimente derulate sub

egida conferinței. Contribuțiile primite online din partea cetățenilor și cele rezultate din toate evenimentele

legate de conferință sunt culese, analizate, monitorizate și publicate prin intermediul platformei digitale,

asigurând astfel transparența deplină.

Platforma este deschisă direct cetățenilor, societății civile, partenerilor sociali și altor părți interesate, precum și

autorităților publice de la nivel european, național, regional și local, atât timp cât aderă la carta conferinței și o

respectă. Se încurajează participarea unui grup cât mai divers posibil de persoane și a cât mai multor persoane.

Moderarea platformei se va face sub supravegherea secretariatului comun, care acționează în numele comitetului

executiv.



Articolul 4

Evenimentele conferinței

Evenimentele pot fi organizate într-o gamă largă de formate (inclusiv grupuri de dezbatere ale cetățenilor

europeni la nivel național și la nivelul UE) organizate de instituțiile și organele UE, de statele membre sau de

alte entități (de exemplu, autorități regionale și locale, societatea civilă organizată, parteneri sociali, cetățeni)

sub egida conferinței și în conformitate cu carta conferinței, cu scopul de a ajunge la un public cât mai larg.

 Rezultatele unor astfel de evenimente sunt publicate pe platformă.

Astfel de evenimente legate de conferință, sub formă de adunări fizice sau în mediul digital ori în

format hibrid pot fi organizate la diferite niveluri, inclusiv la nivel european, național, transnațional,

regional și local, și vor implica societatea civilă, partenerii sociali și părțile interesate1. Participarea

cetățenilor la aceste evenimente ar trebui să încerce să reflecte diversitatea Europei.

Articolul 5

Grupuri de dezbatere ale cetățenilor europeni

Se vor organiza grupuri de dezbatere ale cetățenilor europeni. Fiecare grup de dezbatere este format dintr-un

număr de cetățeni care include cel puțin o femeie și un bărbat din fiecare stat membru și respectă principiul

proporționalității degresive aplicat componenței Parlamentului European. Cetățenii sunt aleși aleatoriu și sunt

reprezentativi pentru diversitatea sociologică a UE, în ceea ce privește originea geografică, genul, vârsta,

mediul socioeconomic și/sau nivelul de educație al cetățenilor. O treime din fiecare grup de dezbatere al

cetățenilor este compusă din persoane cu vârsta sub 25 de ani.

Pe lângă timpul necesar pentru pregătire, schimbul de informații și feedback, aceste grupuri se reunesc în

timpul sesiunilor deliberative, în diferite locuri, și sunt dedicate unor teme specifice bazate pe sfera de

aplicare descrisă la articolul 2 și pe contribuțiile cetățenilor pe platforma digitală.

Reprezentanții fiecărui grup de dezbatere ale cetățenilor europeni, dintre care cel puțin o treime au vârsta sub

25 de ani, participă în plen, prezintă rezultatele discuțiilor lor și le dezbat cu alți participanți.

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

platformei digitale, aducându-și contribuția la plenul conferinței prin formularea unui set de recomandări pe

baza cărora Uniunea ar trebui să întreprindă acțiuni ulterioare.

Copreședinții comitetului executiv vor stabili împreună modalitățile practice de organizare a grupurilor de

dezbatere ale conferinței ale cetățenilor europeni, în conformitate cu prezentele norme și cu declarația

comună, și vor informa în prealabil comitetul executiv.

1� Comitetul executiv poate lua în considerare implicarea copiilor în procesul conferinței.



Guvernanța conferinței

Comitetul executiv

Articolul 6

Componență

În alcătuirea comitetului executiv există o reprezentare egală a Parlamentului European, a Consiliului și a

Comisiei Europene, fiecare instituție având trei reprezentanți și până la patru observatori.

Troica prezidențială a COSAC va participa ca observator permanent.

Pot fi de asemenea invitate în calitate de observatori Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și

Social European, precum și alte instituții și organe ale UE și parteneri sociali, după caz2.

Articolul 7

Sarcini și modalități de lucru3

Comitetul executiv hotărăște asupra tuturor chestiunilor cu privire la care este sesizat prin consensul celor nouă

reprezentanți.

Comitetul executiv este responsabil de luarea deciziilor privind lucrările conferinței (adunări plenare, grupuri de

dezbatere și platforma digitală multilingvă), procesele și evenimentele conferinței, de supravegherea conferinței

pe măsură ce aceasta se derulează și de pregătirea reuniunilor plenului conferinței, inclusiv în ceea ce privește

contribuția cetățenilor și acțiunile lor ulterioare.

Comitetul executiv convine asupra unui set de principii comune și criterii minime care reflectă valorile UE,

„Carta conferinței”, care va fi urmat de evenimente organizate sub egida conferinței, și asupra modalităților de

raportare cu privire la rezultatele diferitelor activități desfășurate în contextul conferinței, precum și asupra

mecanismelor de feedback.

Comitetul executiv raportează periodic președinției comune (președintele Parlamentului European, președintele

Consiliului și președintele Comisiei Europene).

Prezența a cel puțin 1/3 din reprezentanții fiecărei componente a comitetului executiv (Parlamentul European,

Consiliul și Comisia Europeană) este necesară pentru a permite desfășurarea unei reuniuni și pentru ca comitetul

executiv să acționeze. Copreședinții verifică întrunirea cvorumului. Observatorii permanenți și observatorii

invitați nu sunt incluși în calculul cvorumului.

2� Partenerii sociali europeni constau în următoarele entități: BusinessEurope, CES, SGI Europe și SME United.
Organizațiile societății civile vor fi invitate la adunările plenare ale conferinței.

3� Comitetul executiv poate lua în considerare, în regulamentul de procedură al plenului conferinței, elaborarea
și publicarea rapoartelor după fiecare reuniune plenară a conferinței.



Comitetul executiv elaborează și publică concluziile plenului conferinței și prezintă rezultatele finale ale

conferinței într-un raport adresat președinției comune și celor trei instituții ale acesteia.

Articolul 8

Secretariatul comun

Secretariatul comun, compus dintr-un număr egal de membri ai personalului Parlamentului European, al

Secretariatului General al Consiliului și, respectiv, al Comisiei Europene, ia, sub autoritatea comitetului

executiv, toate măsurile necesare pentru a asigura buna funcționare a comitetului executiv și asistă

reprezentanții și observatorii comitetului executiv în conformitate cu prezentul regulament de procedură.

Copreședinții secretariatului comun participă la toate reuniunile comitetului executiv.

Secretariatul comun va sprijini organizarea și procedurile plenului conferinței și ale reuniunilor grupurilor de

dezbatere ale cetățenilor europeni.

Secretariatul comun asistă comitetul executiv în asigurarea organizării și desfășurării corespunzătoare a

plenului conferinței.

Secretariatul comun acționează independent în conformitate cu prezentul regulament de procedură.

Articolul 9

Experți

Comitetul executiv poate implica experți și îi poate invita să participe la reuniunile și evenimentele organizate

în contextul conferinței, în special la grupurile de dezbatere ale cetățenilor.

Articolul 10

Convocarea reuniunilor

Comitetul executiv este convocat de copreședinți.

Articolul 11

Calendar și ordine de zi

Copreședinții întocmesc calendarul provizoriu și ordinile de zi provizorii ale reuniunilor și le prezintă

comitetului executiv spre aprobare la începutul fiecărei reuniuni.



Articolul 12

Documentație

Convocarea și ordinea de zi provizorie a unei reuniuni a comitetului executiv, precum și orice alte documente

referitoare la reuniunea respectivă sunt trimise de secretariatul comun membrilor comitetului executiv și

observatorilor în numele copreședinților cel târziu cu două zile lucrătoare înainte de data reuniunii, cu

excepția situației în care cazuri excepționale de urgență impun altfel.

Orice reprezentant al comitetului executiv sau observator poate adresa comitetului executiv o contribuție

scrisă. Secretariatul comun transmite aceste contribuții scrise celorlalți reprezentanți ai comitetului executiv,

precum și observatorilor.

Rapoartele de sinteză ale reuniunilor comitetului executiv vor fi pregătite de secretariatul comun și vor fi

aprobate de copreședinții comitetului executiv, dacă este cazul prin acord scris. Rapoartele de sinteză se

transmit reprezentanților și observatorilor reuniunii respective, precum și președinției comune de către

secretariatul comun.

În cazul în care comitetul executiv acționează prin emiterea de rapoarte, cuvântul „rapoarte” se introduce în

titlu. Secretariatul comun înregistrează toate rapoartele sub un număr de ordine și cu o trimitere la data la care

acestea au fost aprobate în vederea publicării lor pe platforma digitală multilingvă.

Articolul 13

Desfășurarea reuniunilor

Reuniunile comitetului executiv sunt prezidate în comun de copreședinți. Copreședinții convin asupra

modalităților de exercitare în comun a președinției înainte de fiecare reuniune, pentru a asigura egalitatea între

aceștia.

Copreședinții reuniunii asigură buna desfășurare a discuțiilor și pot lua orice măsură care să conducă la

promovarea celei mai bune utilizări posibile a timpului disponibil, cum ar fi organizarea ordinii în care sunt

discutate punctele, limitarea timpului afectat luărilor de cuvânt și stabilirea ordinii în care iau cuvântul

participanții.

Comitetul executiv, la propunerea copreședinților, poate decide, în mod excepțional, să invite alte persoane să

participe la un punct de pe ordinea de zi a unei reuniuni. Copreședinții decid cu privire la personalul care, pe

lângă membrii secretariatului comun, poate participa la reuniunile sale.

Articolul 14

Transparență

Ordinile de zi provizorii sunt puse la dispoziția publicului înainte de reuniunea comitetului executiv. Nota de

sinteză sau alte documente pe care comitetul executiv le consideră necesare sunt puse la dispoziția publicului,

după reuniune, pe platforma digitală multilingvă.



Articolul 15

Locul de desfășurare a reuniunilor

Comitetul executiv se reunește la sediul Consiliului, cu excepția cazului în care copreședinții decid

altfel4. Participarea poate fi în persoană sau de la distanță, în conformitate cu reglementările în vigoare în

materie de sănătate și siguranță. Copreședinții comitetului executiv vor decide cu privire la alegerea

platformei electronice pentru reuniunile în format hibrid și virtual.

Plenul conferinței

Articolul 16

Componență

Plenul conferinței este compus din 108 reprezentanți ai Parlamentului European, 54 ai Consiliului și

3 ai Comisiei Europene5, precum și 108 reprezentanți ai tuturor parlamentelor naționale, în condiții

de egalitate, precum și din cetățeni.

Vor participa 80 de reprezentanți ai grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni, dintre care cel

puțin o treime au vârsta sub 25 de ani, președintele Forumului European de Tineret și 27 de

reprezentanți6    ai evenimentelor naționale și/sau ai grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni.

Aceasta reprezintă un total de 108.

Vor participa, de asemenea, 18 reprezentanți din partea Comitetului Regiunilor și 18 din partea Comitetului

Economic și Social, 6 reprezentanți aleși din partea autorităților regionale și 6 reprezentanți aleși din partea

autorităților locale, 12 reprezentanți din partea partenerilor sociali și 8 din partea societății civile. La

discutarea rolului internațional al UE, se va alătura și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și

politica de securitate.

Pot fi invitați și reprezentanți ai principalelor părți interesate.

Componența sesiunii plenare a conferinței respectă echilibrul de gen.

Articolul 17

Sarcini și modalități de lucru

Plenul conferinței dezbate și discută recomandările formulate de grupurile de dezbatere naționale și de

grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni, precum și contribuțiile culese de pe platforma digitală

multilingvă, grupate pe teme, cu respectarea deplină a principiilor de bază ale UE și a cartei conferinței, fără

4�Sub rezerva unor discuții suplimentare, adunările plenare ale conferinței și reuniunile grupurilor de dezbatere ale
cetățenilor ar putea avea loc în clădirile Parlamentului European. Secretariatul comun va avea un sediu de îndată ce
condițiile sanitare vor permite acest lucru, în mod ideal în cadrul Comisiei Europene.

5�Alți membri ai Comisiei Europene vor participa în plen, în special în cazul în care urmează să fie discutate chestiuni 
relevante pentru portofoliul lor.

6�Câte un reprezentat din fiecare stat membru.



un rezultat prestabilit și fără a limita sfera de aplicare la domenii de politică predefinite. După ce aceste

recomandări au fost prezentate de cetățeni și discutate cu aceștia, plenul va prezenta comitetului

executiv, pe bază consensuală7, propunerile sale.

Prezența a cel puțin o treime din fiecare parte componentă invitată la plenul conferinței este necesară pentru a

permite desfășurarea unei reuniuni. Copreședinții comitetului executiv verifică acest lucru.

Articolul 18

Concluziile plenului

Pe baza discuțiilor și a propunerilor plenului conferinței, comitetul executiv, acționând pe bază consensuală,

elaborează un raport, în deplină colaborare și în deplină transparență cu plenul conferinței, care va fi publicat

ulterior pe platforma digitală multilingvă.

Articolul 19

Convocare, calendar, ordine de zi și documentație

Copreședinții, în numele comitetului executiv, convoacă adunările plenare ale conferinței, pe baza unui

calendar convenit de comitetul executiv. Ordinea de zi a unei reuniuni plenare a conferinței este propusă de

comitetul executiv și transmisă împreună cu documentele relevante, de regulă în toate limbile oficiale ale

Uniunii, de către secretariatul comun, cu cel puțin șapte zile lucrătoare înainte de data reuniunii, cu excepția

situației în care cazuri excepționale de urgență impun altfel.
Articolul 20

Desfășurarea reuniunilor

Reuniunile plenului conferinței sunt prezidate în comun de copreședinții comitetului executiv. Copreședinții

convin asupra modalităților de exercitare în comun a președinției înainte de fiecare reuniune, pentru a asigura

egalitatea între aceștia.

Copreședinții asigură buna desfășurare a discuțiilor și pot lua orice măsură necesară pentru promovarea celei

mai bune utilizări posibile a timpului disponibil, cum ar fi organizarea ordinii în care sunt discutate punctele,

limitarea timpului afectat luărilor de cuvânt și stabilirea ordinii în care iau cuvântul participanții.

Copreședinții vor propune plenului, după caz, înființarea unor grupuri de lucru tematice, la care vor

7�Trebuie să se ajungă la un consens cel puțin între reprezentanții Parlamentului European, ai Consiliului, ai Comisiei
Europene și reprezentanții parlamentelor naționale, în condiții de egalitate. În cazul în care există o poziție divergentă
clară a reprezentanților cetățenilor care participă la evenimentele naționale și/sau grupurile de dezbatere ale cetățenilor
europeni sau naționale, acest lucru ar trebui consemnat în raportul comitetului executiv.



participa reprezentanți ai grupurilor de dezbatere respective ale cetățenilor8.

8� Familiile politice pot organiza reuniuni.



Copreședinții vor stabili împreună modalitățile practice de organizare a reuniunilor plenare ale conferinței, în

conformitate cu prezentele norme și cu declarația comună.

Reuniunile se desfășoară în toate limbile oficiale ale Uniunii.

Articolul 21

Locul de desfășurare a reuniunilor

Plenul conferinței se reunește la sediul Parlamentului European de la Strasbourg, cu excepția cazului în care

copreședinții decid altfel.

Copreședinții comitetului executiv decid dacă participarea poate fi în persoană sau de la distanță ori în format

hibrid, în conformitate cu normele în vigoare în materie de sănătate și de siguranță.

Copreședinții vor decide cu privire la alegerea platformei electronice pentru reuniunile în format hibrid și
virtual.

Articolul 22

Transparență

Reuniunile plenului conferinței sunt transmise în direct și toate documentele plenului conferinței sunt puse la

dispoziția publicului pe platforma digitală multilingvă.

Dispoziții finale

Articolul 23

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.

Articolul 24

Regulamentul de procedură poate fi modificat sau completat de comitetul executiv la propunerea

copreședinților comitetului executiv.
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