
Un mecanism structurat de consultări cu 
cetățenii europeni
Care este problema?
Lipsa unui spațiu public european este unul dintre motivele 
pentru care cetățenii spun că se simt deconectați de la 
Uniunea Europeană. Participarea cetățenilor în procesul 
decizional european nu este suficient stimulată și facilitată. 
Declarația comună referitoare la Conferința privind Viitorul 
Europei susține că europenii trebuie să câștige noi 
oportunități de exprimare pe scena politică și decizională 
europeană

Care este soluția?
Trebuie să gândim modalități de implicare directă a 
cetățenilor în viața politică a Uniunii. Implicarea trebuie să fie 
cât mai frecventă, nu doar o dată la 5 ani, când sunt alegerile 
europene. De aceea, Conferința privind Viitorul Europei 
trebuie să dezbată mecanisme de participare activă și eficace 
a cetățenilor în procesul de setare a priorităților Uniunii 
Europene. 

Cum ar funcționa un astfel de 
mecanism?
Propunem un mecanism de consultare anual. În primele luni 
ale fiecărui an Agore Cetățenești Naționale ar avea loc. În 
aceste Agore Naționale vor fi pregătite prioritățile ce vor fi 
discutate într-o Agoră Cetățenească Europeană, agora ce ar 
avea loc de Ziua Europei, pe 9 mai, în fiecare an. Prioritățile 
rezultate din Agora Europeană vor fi prezentate instituțiilor 
europene pentru a fi incluse în mecanismul de consultare ce 
duce la stabilirea unui Program de Lucru Anual al Comisiei 
Europene. Pe lângă asta, Uniunea Europeană ar putea stabili 
un buget participativ din care s-ar putea finanța proiecte 
propuse de cetățenii din Agora Europeană. 

Mecanismul de consultare a fost propus și susținut de 
Comitetul pentru Afaceri Constituționale al Parlamentului 
European în iunie 2021 (Raportul Scholz despre Dialogurile 
cetățenești și participarea cetățenilor în procesul decizional 
european).

Cetățenii împlicați în deciziile Uniunii

Agore naționale.
Ianuarie - Aprilie

Dezbat și propun priorități ale UE pe anul următor. Participă cetățeni, reprezentanți ai societății civile,
ai mediului de afaceri, ai guvernului și ai parlamentului.

Agora trimite inițiative și propuneri spre Comisia Europeană. Cetățenii pot, de asemenea, să propună 
Inițiative Cetățenești precum și proiecte pilot (PP) și acțiuni pregătitoare (AP).

Agora europeană.
9 Mai

Dezbateri instituții.
Mai - Septembrie Propunerea Agorei Europene este parte integrantă a dezbaterilor asupra priorităților UE 

pentru anul următor care au loc în Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Regiunilor și 
Comitetul Economic și Social European.

Starea Uniunii.
Președintele Comisiei Europene, în discursul său despre starea Uniunii 
Europene, prezintă Programul UE pe anul următor, inclusiv în baza propunerilor 
Agorei Europene.

Septembrie
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Pentru un cetățean european, un spațiu public 
european real ar însemna posibilitatea de participare 
constantă în setarea priorităților europene. 
În fiecare an, din Ianuarie până în Aprilie, Agore 
Naționale vor fi organizate în fiecare stat membru. La 
aceste Agore vor participa cetățeni, reprezentanți ai 
societății civile, reprezentanți ai mediului academic, 
alături de reprezentanți ai Parlamentului național și 
ai Guvernului. Reprezentanți ai Agorelor Naționale se 
vor aduna în Agora Europeană, ce va avea loc în 

fiecare an pe 9 mai, și vor dezbate un set de 
priorități și proiecte ce vor fi mai apoi prezentate 
instituțiilor europene. 
Scopul introducerii unui astfel de mecanism este 
acela de a aduce împreună cetățeni din toate 
colțurile Europei pentru a discuta despre UE și 
prioritățile sale. Ne propunem să oferim cetățenilor 
posibilitatea de a decide un buget participativ care 
să finanțeze proiectele gândite în Agora Europeană.

Bugetul Participativ European

Bugetarea participativă ar trebui să fie inclusă în bugetul european. 
Mecanismul de consultare pe care îl propunem ar putea fi cea mai 
bună cale de a conecta oamenii cu procesul decizional european. 

În acest scop, mecanismul de consultare poate fi legat de 
instrumentul Proiecte Pilot și Acțiuni Pregătitoare (PPAP), care 

permite testarea unor noi inițiative și proiecte în cadrul bugetului UE. 
O parte din bugetul Uniunii Europene ar putea fi atribuit unui astfel 

de mecanism participativ, astfel angajând cetățenii și oferindu-le 
putere de decizie asupra distribuirii a o parte din bugetul UE.


