
Crearea unui mecanism de consultare cu 
cetățenii 
Care este problema?
Unul dintre motivele pentru care cetățenii se simt adesea 
deconectați de Uniunea Europeană este lipsa unui spațiu 
public european. Participarea cetățenilor la procesul 
decizional la nivel european nu este suficient de stimulată 
și facilitată. Declarația comună privind Conferința privind 
viitorul Europei susține că cetățenii europeni trebuie să 
obțină noi oportunități de a se exprima pe scena europeană. 

Subiectul participării cetățenilor a făcut obiectul mai multor 
recomandări ale Grupului 2 al cetățenilor CoFEU privind 
democrația, în special recomandările nr. 27, 29, 32, 34, 37, 38, 39.

Care este soluția?
Trebuie să ne gândim la modalități prin care cetățenii 
europeni să fie implicați direct în viața politică a Uniunii cât 
mai des posibil. Prin urmare, Conferința privind viitorul 
Europei ar trebui să discute mecanismele de participare 
activă, structurată și eficientă a cetățenilor la stabilirea 
priorităților Uniunii Europene. 

O Agora a cetățenilor europeni a fost propusă și aprobată de 
Comisia AFCO a Parlamentului European în iunie 2021 
(Raportul Scholz privind dialogurile cu cetățenii și 
participarea cetățenilor la procesul decizional al UE).

Cum ar funcționa o astfel de 
Agora Europeană?
Această Agora ar putea avea loc anual, începând în primele 
luni ale fiecărui an cu Agore tematice anuale, care ar trebui 
să pregătească prioritățile care vor fi discutate în cadrul unei 
Agora a cetățenilor europeni, organizată în fiecare an de 
Ziua Europei. Prioritățile rezultate în urma Agora cetățenilor 
europeni ar fi prezentate instituțiilor UE pentru a alimenta 
mecanismul de consultare care duce la stabilirea 
programului de lucru anual al Comisiei, discutat în timpul 
discursului privind starea Uniunii din septembrie. În plus, 
Uniunea Europeană ar putea stabili un buget participativ care 
ar putea finanța anumite proiecte propuse de Agora 
europeană. 

Cetățenii implicați în deciziile Uniunii 

Agore Tematice.
Ianuarie - Aprilie

Cetățenii dezbat teme specifice și propun priorități pentru anul viitor al Uniunii. Selecția acestor cetățeni 
va fi aleatorie, cum a fost cazul în timpul Conferinței privind Viitorul Europei.  

Cetățenii vor dezbate priorități și reforme pentru Uniunea Europeană în Agore. Aceste Agore vor fi organizate anual cu o 
discuție mai aprofundată despre prioritățile pe termen lung ale UE odată la 5 ani. 

Reprezentanți ai Agorelor tematice, ai societății civile și ai mediului academic vor fi prezenți în Agora 
Europeană. Agora trimite inițiative și propuneri spre Instituțiile Europene. Cetățenii pot,
de asemenea, să propună Inițiative Cetățenești precum și proiecte pilot (PP) și acțiuni pregătitoare 
(AP).

Agora Europeană.
9 Mai

Dezbateri în 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 că acesta ar putea 
participa în mod constant la stabilirea priorităților UE.
La fiecare 5 ani, acest proces anual va fi extins 
pentru a discuta prioritățile pentru următorii 5 ani, 
priorități care vor alimenta orientările politice ale 
președintelui Comisiei. Dezbaterile din cadrul 
Agorelor tematice și din cadrul Agorei europene se 
vor prelungi pentru un an întreg, iar cetățenii vor 
avea ocazia să se concentreze asupra procesului 
decizional pe termen mediu al UE.
Instituirea agorei cetățenilor nu ar necesita 
revizuirea tratatelor sau a dreptului derivat. În 
schimb, ar fi suficientă o revizuire a Acordului 
interinstituțional privind o mai bună legiferare.

În plus, bugetul actual alocă deja fonduri care ar 
putea fi utilizate pentru organizarea agorelor 
tematice și europene. În 2019, Comisia Europeană a 
cheltuit peste un milion de euro pentru Dialogurile 
cu cetățenii, care ar putea fi modernizate într-un 
mecanism mai structurat de participare a 
cetățenilor.
Scopul introducerii unei astfel de Agora europeană 
este de a aduce împreună cetățeni din toate mediile 
sociale pentru a discuta despre UE și prioritățile 
acesteia, dar și de a le da posibilitatea de a decide 
asupra unui buget participativ dedicat proiectelor 
lor, contribuind astfel la crearea unui spațiu public 
european activ.

„Recomandăm Uniunii Europene să organizeze adunări ale cetățenilor. Recomandăm 
insistent înființarea acestora în temeiul unei legi sau al unui regulament cu forță juridică 
obligatorie. Adunările cetățenilor ar trebui să fie ținute o dată la 12-18 luni. Participarea 
cetățenilor nu ar trebui să fie obligatorie, ci stimulată și să fie organizată pe baza unor 
mandate limitate. Participanții trebuie să fie aleși în mod aleatoriu, pe criterii de 
reprezentativitate, și totodată să nu reprezinte nicio organizație și nici să fie invitați să 
participe prin prisma rolului lor profesional atunci când sunt membri ai adunării. Dacă 
este necesar, va exista sprijin din partea experților, astfel încât membrii adunărilor să 
aibă suficiente informații pentru a putea dezbate. Procesul decizional va fi în mâinile 
cetățenilor. UE trebuie să asigure angajamentul politicienilor față de deciziile adoptate 
de cetățeni în cadrul Adunărilor cetățenilor. Dacă propunerile cetățenilor sunt ignorate 
sau respinse în mod explicit, instituțiile UE trebuie să răspundă pentru acest lucru, 

prezentând motivele pentru care a fost luată o astfel de decizie”.

Recomandarea 39 a Grupul de dezbatere 2
al cetățenilor europeni:

„Democrația europeană/valori și drepturi,
statul de drept, securitatea” 


