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Ce este această platformă?
• Principal spațiu în care cetățenii pot face schimb de idei și trimite contribuții.
• Registru al contribuțiilor și documentelor cetățenilor
• Culegere a contribuțiilor de la evenimentele care au loc cu ocazia Conferinței
• Locul în care vor fi publicate concluziile Conferinței

Carta Conferinței
Cetățenii și organizatorii de evenimente trebuie să respecte Carta Conferinței:
• Respectarea valorilor UE: demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de 

drept și respectarea drepturilor omului
• Încurajarea diversității în dezbateri și respectarea libertății de exprimare
• Fără discursuri de incitare la ură sau conținuturi ilegale sau deliberat false ori înșelătoare
• Favorizarea participării transfrontaliere și a utilizării diferitelor limbi
• Garantarea unei transparențe depline: contribuțiile cetățenilor sunt analizate și publicate 

Plenara Conferinței

449 de reprezentanți
Reprezentanți

Dezbateri și discuții
Recomandările grupurilor de cetățeni
Contribuții de pe platforma multilingvă

Pregătirea lucrărilor
de către 9 grupuri de lucru tematice

Prezentări
Propuneri adresate Comitetului executiv (pe bază de 
consens)

Consensul
Realizat cel puțin între Parlamentul European, Consiliu, 
Comisia Europeană și parlamentele naționale

Grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni
Forumuri în cadrul cărora cetățenii discută teme specifice și comunică un set de recomandări 
plenului conferinței, pentru ca instituțiile UE să le dea curs

Se creează patru grupuri de cetățeni, care se ocupă de cele nouă teme enumerate mai sus

Fiecare grup e alcătuit din 200 de cetățeni, selectați aleatoriu
Cel puțin un bărbat și o femeie din fiecare stat membru, aplicând proporționalitatea degresivă, ca și în 
Parlament | 1/3 trebuie să aibă între 16 și 25 de ani

Reprezentare largă a cetățenilor
Originea geografică | Gen | Vârstă | Mediu socioeconomic | Nivel de educație

La sesiunea plenară participă reprezentanți din fiecare grup
Cel puțin 1/3 trebuie să aibă între 16 și 25 de ani | Care prezintă recomandările

Președinția comună
Parlamentul European Roberta Metsola
Consiliul UE Emmanuel Macron*
Comisia Europeană Ursula von der Leyen

Comitetul executiv
9 reprezentanți

3 din partea Parlamentului European
3 din partea Consiliului UE
3 din partea Comisiei Europene

Observatori din partea Parlamentului European, a Consiliului, a parlamentelor naționale, a Comitetului 
Economic și Social, a Comitetului Regiunilor, a altor instituții ale UE și a partenerilor sociali europeni

Iau decizii cu privire la lucrările conferinței
Pregătesc reuniunile plenare
Raportează președinției comune concluziile plenarei

Copreședinții
Guy Verhofstadt (Parlament)
Clément Beaune (Consiliu)
Dubravka Šuica (Comisie)

Consensul
celor nouă reprezentanți

Secretariatul comun
Un număr egal din partea Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei Europene

Asigură funcționarea Conferinței, asistă Comitetul executiv și plenul

Platforma digitală multilingvă
Platformă multilingvă care permite cetățenilor să-și exprime 
ideile și să le dezbată

pe platforma digitală
• Transmisiuni în direct pe internet sau radio-TV ori de câte ori este posibil
• Respectarea normelor privind protecția datelor și identitatea vizuală a Conferinței

Moderarea platformei sub supervizarea Comitetului executiv

Pe stat membru

Parlamentul European 108
Parlamentele naționale 108 (4)
Grupurile de dezbatere ale cetățenilor 
europeni 80

Consiliul 54 (2)
Evenimente și/sau grupuri naționale 27 (1)
Comitetul European al Regiunilor 18
Comitetul Economic și Social 18
Partenerii sociali 12
Organizațiile societății civile 8
Reprezentanți aleși local 6
Reprezentanți aleși regional 6
Comisia Europeană 3
Președintele Forumului European al 
Tineretului 1

Conferința privind viitorul Europei este un exercițiu ascendent care le permite cetățenilor europeni să-și exprime părerea despre politicile și funcționarea viitoare a Uniunii. 
Platforma digitală și grupurile de cetățeni sunt printre instrumentele care permit discutarea temelor care îi preocupă.

* Reprezentanții Consiliului se schimbă odată cu președinția prin rotație.

Teme

Migrația

Uniunea Europeană în lume

Educație, cultură, tineret 
și sport

Transformarea digitală

O economie mai puternică, justiție 
socială și locuri de muncă

Democrația europeană
Valori și drepturi, statul de drept, 
securitatea

Schimbările climatice și mediul

Sănătatea

Alte teme propuse de cetățeni

Aceasta este o nouă actualizare a infograficului publicat inițial în iunie 2021.

https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_2/oj


Mai multe informații

Platforma multilingvă
Platforma multilingvă oferă cetățenilor europeni și organizațiilor societății civile un spațiu pentru a-și împărtăși ideile despre 
viitorul Europei, precum și pentru a găzdui și a participa la evenimente. Platforma funcționează ca o colecție de contribuții 
și documente și un instrument interactiv pentru împărtășirea și dezbaterea ideilor cetățenilor. Platforma este deschisă 
cetățenilor, societății civile, partenerilor sociali, altor actori, autorităților publice de la nivelul UE și de la nivel național, regional 
și local.

Grupurile de dezbatere ale cetățenilor europeni
Sunt componente vitale ale Conferinței și au rolul de a dezbate problemele care sunt importante pentru cetățeni. Componența 
grupurilor de cetățeni europeni (± 200 de cetățeni aleși aleatoriu) este transnațională și reprezentativă pentru populația UE nu 
numai în ceea ce privește genul, ci și vârsta, mediul socioeconomic, originea geografică și nivelul de educație, o treime dintre 
participanți având între 16 și 25 de ani. Grupurile de cetățeni europeni organizează dezbateri, inclusiv pe baza contribuțiilor 
de pe platforma digitală, urmând să contribuie la discuțiile din plenul Conferinței cu recomandări de acțiuni ale instituțiilor 
UE. Au fost create patru grupuri tematice ale cetățenilor: i) democrația europeană / valori, drepturi, statul de drept, securitate; 
ii) schimbările climatice, mediu / sănătate; iii) o economie mai puternică, justiție socială, locuri de muncă / educație, tineret, 
cultură, sport / transformare digitală; iv) UE în lume / migrație.
Grupurile de cetățeni europeni se reunesc în sesiuni deliberative, în diferite locuri, care sunt dedicate unor teme specifice. 
Statele membre (la nivel național, regional sau local) și alți actori (societatea civilă, partenerii sociali sau cetățenii) pot organiza 
și alte grupuri de cetățeni în cadrul Conferinței, cu condiția să respecte întru totul Carta conferinței.

Președinția comună
Conferința se află sub autoritatea tripartită a președinților Parlamentului European, Consiliului Uniunii Europene și Comisiei 
Europene, respectiv Roberta Metsola (succesoarea lui David Sassoli, care a decedat), Emmanuel Macron - care reprezintă 
președinția franceză a Consiliului până la 30 iunie 2022 - și Ursula von der Leyen. Conform rotației stabilite printr-o decizie 
a Consiliului, Președinția Consiliului a fost deținută anterior de Portugalia (1 ianuarie-30 iunie 2021) și apoi de Slovenia (1 
iulie-31 decembrie 2021). Președinția tripartită a conferinței este organismul suprem căruia îi va fi prezentat rezultatul final al 
conferinței. Astfel, fiecare instituție îi va putea da cursul corespunzător, în conformitate cu propriile competențe. 

Plenara Conferinței
La plenară participă în total 449 de reprezentanți, din partea celor trei instituții (Comisia, Consiliul Uniunii Europene și 
Parlamentul), a parlamentelor naționale, a grupurilor de dezbatere ale cetățenilor, a Comitetului European al Regiunilor (CoR), 
a Comitetului Economic și Social European (CESE), a evenimentelor sau grupurilor naționale, a partenerilor sociali și a societății 
civile, iar, din iulie, a reprezentanților aleși la nivel local și regional. La discutarea rolului internațional al Uniunii Europene se 
alătură și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Pot fi invitați și alți actori sau experți.
În plenară se discută chestiuni și recomandări transmise de grupurile naționale și europene ale cetățenilor, precum și 
contribuții de pe platforma digitală grupate pe teme. Dezbaterile sunt deschise, fără un rezultat prestabilit și fără a limita 
temele la domenii de politică predefinite. Plenul decide pe bază consensuală (cel puțin între Parlament, Consiliu, Comisie 
și parlamentele naționale) ce propuneri vor fi prezentate Comitetului executiv. Comitetul executiv are responsabilitatea de 
a redacta raportul final al Conferinței, în totală colaborare cu plenul și în deplină transparență; raportul va fi publicat pe 
platforma digitală și transmis președinției comune pentru a fi urmat de acțiuni concrete. 

Comitetul executiv
Comitetul executiv se ocupă de  lucrările Conferinței (sesiunile plenare, grupurile de lucru ale cetățenilor și platforma digitală), 
supervizează toate activitățile și pregătește reuniunile plenului, inclusiv contribuțiile cetățenilor, precum și cursul dat acestora. 
Toate cele trei instituții (Parlamentul, Comisia și Consiliul) sunt reprezentate în mod egal în Comitetul executiv, fiecare cu trei 
membri și cu până la patru observatori. Comitetul executiv este coprezidat de câte un reprezentant al fiecăreia dintre cele 
trei instituții; în cazul Consiliului, de către reprezentantul președinției prin rotație. Troica prezidențială a COSAC (Conferința 
organelor parlamentare specializate în chestiunile Uniunii ale parlamentelor Uniunii Europene) are statutul de observator 
permanent. CESE și CoR au, de asemenea, statut de observator. La propunerea copreședinților, plenul a aprobat crearea a 
nouă grupuri de lucru tematice, câte unul pentru fiecare dintre cele nouă subiecte. Comitetul executiv poate invita experți să 
participe la evenimentele conferinței.

Secretariatul
Un secretariat comun, compus dintr-un număr egal de membri ai personalului Parlamentului European, Secretariatului 
General al Consiliului și Comisiei, asistă Comitetul executiv în organizarea sesiunii plenare a Conferinței și a grupurilor de 
cetățeni europeni.

Prezentul document li se adresează deputaților și membrilor personalului Parlamentului European și a fost elaborat ca material de referință pentru a-i sprijini 
în desfășurarea activității lor parlamentare. Conținutul acestui document reprezintă exclusiv responsabilitatea autorului (autorilor) și orice opinii exprimate în 
acesta nu reprezintă neapărat poziția oficială a Parlamentului European. Reproducerea și traducerea documentului în scopuri necomerciale sunt autorizate, 
cu condiția ca sursa să fie menționată și ca Parlamentul European să fie anunțat în prealabil și să primească o copie a materialului. © Uniunea Europeană, 2022

eprs@ep.europa.eu (contact)  http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet)  http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet)  http://epthinktank.eu (blog)  http://epthinktank.eu

Surse: Declarația comună referitoare la Conferința pentru viitorul Europei, Regulamentul de procedură al Conferinței, rapoartele Comitetului executiv.
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