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DIRECȚIA PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ 

 

1. Cum a apărut ideea conferinței? 

Dezbaterea privind viitorul Uniunii Europene nu este nouă; aceasta a fost inițiată de Consiliul 

European informal din iunie 2016, ca urmare a rezultatelor referendumului din Regatul Unit al 

Marii Britanii și Irlandei de Nord, pentru ca trei luni mai târziu, la Bratislava, să fie inițiat un 

proces de reflecție politică ce viza îmbunătățirea relațiilor dintre statele membre și apropierea de 

cetățenii UE. Ulterior, la Consiliile Europene de la Roma, din martie 2017 și de la Sibiu, din mai 

2019, s-a pus accent pe accent pe păstrarea unității celor 27 state membre pentru apărarea 

intereselor și valorilor comune, în vederea realizării unei Uniuni sigure și securizate, prospere și 

durabile, cu un rol cât mai crescut la nivel mondial.  

Invocând principii precum încrederea și cooperarea loială, principiul subsidiarității, principiul 

democrației, dar și eficientizarea și transparentizarea procesului decizional european, Consiliul 

European din 20 iunie 2019 a adoptat agenda strategică pentru următorii cinci ani (2019-2024), 

menită a călăuzi activitatea instituțiilor Uniunii. Agenda cuprinde patru priorități principale: 

protejarea cetățenilor și a libertăților; dezvoltarea unei baze economice solide și pline de 

vitalitate; construirea unei Europe verzi, echitabile, sociale și neutre din punctul de vedere al 

impactului asupra climei și promovarea intereselor și valorilor europene pe scena mondială.  

La 16 iulie 2019, în fața plenului Parlamentului European, candidata la președinția Comisiei 

Europene pleda pentru organizarea unei conferințe privind viitorul Europei, o etapă în efortul de a 

impulsiona construcția europeană și de a aduce Uniunea mai aproape de cetățenii săi. Această 

inițiativă ar urma să se realizeze în trei pași: 1) elaborarea conceptului, structurii, calendarului și 

domeniului de aplicare al conferinței; 2) asigurarea unui cât mai mare grad de participare la 

dialogurile cetățenilor prin facilitarea participării în persoană și online și 3) asigurarea unor urmări 

adecvate față de rezultatele conferinței.  

La 12 decembrie 2019, Consiliul European a analizat oportunitatea organizării unei conferințe 

privind viitorul Europei, dar a atras atenția că prioritatea o constituie punerea în aplicare a 

agendei strategice convenite în iunie 2019. Pe de altă parte, s-a arătat că în organizarea 

conferinței ar trebui să se implice Consiliul, Parlamentul European și Comisia, dar și statele 

membre, în mod egal, inclusiv parlamentele naționale.  

Procesul de pregătire a conferinței a fost anevoios mai cu seamă din cauza izbucnirii pandemiei de 

COVID-19, care a redirecționat atenția instituțiilor UE către măsurile esențiale de gestionare a 

crizei, dar și către obținerea unui acord privind organizarea conferinței. La 10 martie 2021, a fost 

semnată o declarație comună de către președinții Comisiei Europene, Consiliului și Parlamentului 

European, etapă ce a marcat sfârșitul fazei pregătitoare. Declarația stabilește principiile de lucru, 

modalitățile de organizare și funcționare a conferinței și propune o serie de teme pentru 

dezbatere, inspirate din agenda strategică și din orientările politice ale Comisiei.   

În esență, conferința își propune să le ofere cetățenilor posibilitatea de a avea un cuvânt de 

spus cu privire la ceea ce contează pentru ei, iar dezbaterile 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. 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2016/06/28-29/
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2016/06/28-29/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2016/09/16-informal-meeting/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25-rome-declaration/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2019/05/09/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9-2019-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/41789/12-euco-final-conclusions-ro.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/ro_-_declaratie_comuna_referitoare_la_conferinta_privind_viitorul_europei.pdf
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2. Cine prezidează și gestionează conferința? 

Potrivit declarației comune amintite anterior, președinția comună a conferinței este asigurată de 

președinții Comisiei, Consiliului și al Parlamentului European. În subordinea acesteia se află 

un comitet executiv alcătuit din câte trei reprezentanți din cele trei instituții și până la patru 

observatori. Troica COSAC va avea calitatea de observator. Comitetul executiv supraveghează 

lucrările conferinței și pregătește reuniunile plenare ale acesteia, fiind sprijinit de un secretariat 

comun. Hotărârile comitetului executiv se iau prin consens.1  

În cadrul reuniunilor comitetului executiv din martie-iulie 2021, s-au stabilit metodele de lucru, s-

a elaborat regulamentul de procedură și s-au aprobat platforma multilingvă2, carta participanților 

la conferință3 și identitatea vizuală a acesteia.  

Regulamentul de procedură stabilește că plenul conferinței este alcătuit din 108 reprezentanți ai 

Parlamentului European, 108 reprezentanți ai parlamentelor naționale, 54 reprezentanți ai 

Consiliului, 3 reprezentanți ai Comisiei Europene, 108 cetățeni (80 de reprezentanți ai grupurilor 

de dezbatere ale cetățenilor europeni și 27 de reprezentanți ai evenimentelor naționale4), 18 

reprezentanți ai Comitetului Regiunilor, 18 reprezentanți ai Comitetului Economic și Social 

European, 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.5 

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate va fi invitat atunci 

când va fi discutat rolul internațional al UE. În aceleași timp, s-a stabilit ca plenul să înainteze 

propuneri comitetului executiv pe bază de consens, iar acest consens să existe cel puțin între 

reprezentanții celor trei instituții ale UE, cât și între reprezentanții parlamentelor naționale, pe 

picior de egalitate.   

În cadrul plenului funcționează nouă grupuri de lucru care reflectă cele nouă subiecte publicate 

pe platforma digitală multilingvă. Opt dintre aceste grupuri sunt prezidate de reprezentanți și 

observatori în comitetul executiv: doi din partea Parlamentului European, doi din partea 

Consiliului, doi din partea Comisiei Europene și doi din partea parlamentelor naționale. Un grup 

de lucru este prezidat de președintele Forumului European de Tineret.  

Cele nouă teme propuse spre dezbatere au fost formulate ținând seama de Agenda strategică a 

Consiliului European, de Orientările politice ale Comisiei Europene 2019-2024, precum și de 

dificultățile generate de pandemia de COVID-19: schimbările climatice și mediu; sănătate; o 

economie puternică, justiție socială și locuri de muncă; transformarea digitală; valori și 

drepturi, statul de drept, securitatea; democrația europeană; migrația; UE în lume; 

educație, cultură, tineret și sport. Dezbaterile pot, totodată, să abordeze și subiecte cum ar fi: 

mai buna legiferare, aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității ori punerea în aplicare 

a acquis-ului Uniunii și transparența procesului decizional european. De asemenea, cetățenii pot 

propune orice alt subiect de interes pentru ei.  

                                                           
1 Pentru agendele și rapoartele de activitate ale comitetului executiv a se vedea: 

https://futureu.europa.eu/pages/executive-board?locale=en  
2 Lansată la 19 aprilie 2021: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-204492  
3 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.  
4 Câte unul pentru fiecare stat membru.  
5 Sesiunea plenară inaugurală a avut loc la 19 iunie 2021: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-207453  

https://futureu.europa.eu/pages/executive-board
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/27358/ro.pdf
https://futureu.europa.eu/?locale=ro
https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=ro
https://futureu.europa.eu/?locale=ro
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/27358/ro.pdf
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/12762/List_Plenary_working_groups_RO.pdf
https://futureu.europa.eu/?locale=ro
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/06/20/a-new-strategic-agenda-2019-2024/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/06/20/a-new-strategic-agenda-2019-2024/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf
https://futureu.europa.eu/pages/executive-board?locale=en
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-204492
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-207453
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3. Cum se organizează dezbaterile? 

Instituțiile Uniunii s-au angajat să organizeze patru grupuri de dezbatere ale cetățenilor 

europeni, selecția acestora fiind aleatorie. Fiecare dintre acestea va fi alcătuit din 200 de 

participanți și va include cel puțin o femeie și un bărbat din fiecare stat membru. De asemenea, 

grupurile trebuie să fie reprezentative în ceea ce privește originea geografică, sexul, vârsta, mediul 

socioeconomic și/sau nivelul de educație. O atenție deosebită este acordată tinerilor, astfel încât o 

treime din cetățenii care alcătuiesc un grup de dezbatere trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 16 și 

25 de ani.6  

Pe lângă dezbaterile care vor avea loc la nivel european, acestea se vor organiza și la nivel național 

și regional, fiecare stat membru/instituție putând organiza evenimente suplimentare.7 

Contribuțiile provenite de la toate evenimentele legate de conferință vor fi colectate, analizate, 

monitorizate și publicate pe tot parcursul conferinței prin intermediul platformei digitale 

multilingve. Comitetul executiv elaborează și publică concluziile sesiunilor plenare, iar rezultatul 

final al conferinței va fi prezentat într-un raport destinat președinției comune (primăvara lui 2022).  

 

sursa schiței: https://futureu.europa.eu  

Conferința privind viitorul Europei a fost lansată la 9 mai a.c., la sediul Parlamentului European 

de la Strasbourg, în format hibrid, cu participarea președintelui Franței, a președinților Comisiei 

Europene, Parlamentului European și Consiliului și a copreședinților comitetului executiv al 

conferinței. În sală au mai fost prezenți studenți Erasmus selectați de Universitatea din Strasbourg, 

                                                           
6 Pentru modalitățile practice ale grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni, a se vedea: 

https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/13020/sn02866.ro21.pdf  
7 Pentru orientările pentru grupurile de dezbatere naționale ale cetățenilor, a se vedea: 

https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/12995/sn02867.ro21.pdf  

https://futureu.europa.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_2403
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/13020/sn02866.ro21.pdf
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/12995/sn02867.ro21.pdf
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iar statele membre au fost invitate să se alăture digital în auditoriu, la nivel ministerial (România 

a fost reprezentată de ministrul afacerilor externe).  

4. Ce rol revine parlamentelor naționale? 

Încă de la începutul dezbaterilor cu privire la organizarea conferinței a existat un consens al 

principalelor instituții ale Uniunii referitor la dreptul parlamentelor naționale de a fi implicate în 

lucrările acesteia, grație legitimității lor și apropierii de cetățenii proprii.  

În februarie 2021, Troica COSAC8 (compusă din președinții comisiilor pentru afaceri europene 

din Parlamentul Germaniei, Parlamentul Portugaliei și Parlamentul Sloveniei) a adresat 

președinților celor trei instituții ale UE o scrisoare prin care solicita implicarea adecvată a 

reprezentanților parlamentelor naționale în lucrările conferinței, inclusiv în organizarea acesteia, 

de pe picior de egalitate și cu același număr de reprezentanți comparativ cu aceia ai instituțiilor. 

Pe de altă parte, se arăta că Troica COSAC ori președinția în exercițiu și următoarele două 

președinții ale COSAC trebuie să reprezinte parlamentele naționale în comitetul executiv și să 

poată să participe în mod activ la dezbaterile din cadrul comitetului. În aceleași timp, s-a cerut 

consfințirea rolului activ al parlamentelor naționale și în cadrul Declarației comune ce urma a fi 

adoptată de cele trei instituții.  

În final, parlamentele naționale (reprezentate de Troica COSAC) au dobândit doar un rol de 

observator în cadrul comitetului executiv al conferinței și un rol activ în cadrul adunării plenare, 

cu un număr de reprezentanți egal cu acela al Parlamentului European și al cetățenilor europeni 

reuniți în grupurile de lucru selectate de instituțiile UE.   

La nivel național, parlamentele sunt încurajate să organizeze dezbateri la care să participe 

un număr cât mai mare de cetățeni. Contribuțiile cetățenilor la aceste dezbateri vor constitui 

baza/fundamentul viitoarelor propuneri de reformă, iar parlamentele naționale se află pe o 

poziție privilegiată în acest context, deoarece acum este momentul ca acestea să fructifice pe 

de o parte apropierea lor de cetățeni, iar pe de altă parte să o consolideze, reformele nefiind 

posibile fără sprijinul camerelor legislative naționale.  

Platforma multilingvă este definită ca axul central al conferinței, întrucât pe aceasta se desfășoară 

toate evenimentele la care pot participa toate părțile interesate, în deplină transparență și cu 

respectarea vieții private.9  

5. Câteva modele de organizare a conferinței la nivel național 

 

 Organizator: Guvernul Franței 

La mijlocul lunii iulie 2021, au fost selecționați prin tragere la sorți 830 de cetățeni francezi din 

toate regiunile Franței (13 regiuni metropolitane și 5 regiuni de peste mări), respectându-se 

criteriul reprezentativității pe bază de vârstă, sex, categorie socioprofesională, preferințe politice, 

sentimente față de Europa etc. Eșantioanele reprezentative s-au constituit pe baza criteriilor 

                                                           
8 Conferința organelor parlamentare specializate în chestiunile Uniunii ale parlamentelor Uniunii Europene. 
9 Pentru detalii a se vedea: 

https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/15288/NA0321186RON_002.pdf  

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/conferences/cosac/home
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/conferences/cosac/event/8a8629a87683acd1017685b85c050297
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/202109_dp_cofe_cle89349f.pdf
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/15288/NA0321186RON_002.pdf
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obiective furnizate de Institutul Național de Statistică și Studii Economice (INSEE), 

Eurobarometru10 și rezultatele primului tur la alegerile prezidențiale.  

Cele 18 conferințe regionale se desfășoară pe parcursul a două finaluri de săptămână (10-12 

septembrie și 24-26 septembrie a.c.), cu participarea a 30-50 de cetățeni din fiecare regiune. 

Acestora le este adresată o singură întrebare: „În calitate de cetățeni francezi, ce schimbări 

doriți să aibă loc în Europa?”. Pentru a răspunde la întrebare, dezbaterile cetățenești au loc de 

vineri de la prânz, până duminică după-masă, cu alternarea lucrărilor în plen și în grupuri. În fiecare 

loc sunt prezenți: verificatori ai informațiilor, formatori și experți, cunoscători ai dreptului UE și 

ai dezbaterilor în curs la nivel european.  

Ulterior, va avea loc o conferință națională care va reuni 100 de cetățeni francezi participanți la 

conferințele regionale sus-menționate, cu scopul de a formula și sintetiza concluziile grupurilor 

regionale. Contribuția finală a acestor grupuri de cetățeni va fi transmisă guvernului în toamna lui 

2021. Ea va sta la baza contribuției Franței la Conferința privind viitorul Europei, precum și la 

baza priorităților Președinției franceze a Consiliului UE din perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2022.  

 

 Organizator: Guvernul Italiei 
În Italia, coordonarea participării la Conferința privind viitorul Europei a fost atribuită unui comitet 

științific creat special pentru aceasta. Acest comitet este coprezidat de un avocat și un diplomat de 

carieră cu rolul de a planifica, pregăti și organiza intervențiile menite a fundamenta participarea 

Italiei la conferință. Comitetul științific este constituit din 35 de membri (20 bărbați și 15 femei), 

selectați din rândul profesorilor universitari, președinților de grupuri de reflecție și reprezentanților 

societății civile. Aceștia lucrează în acord cu ministrul afacerilor externe și cooperării 

internaționale și cu subsecretarul pentru afaceri europene și nu sunt remunerați.  

Comitetul științific este asistat de un comitet de organizare coprezidat de șeful Departamentului 

pentru politici europene al Președinției Consiliului de Miniștri și directorul general pentru Uniunea 

Europeană al Ministerului Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale. Comitetul de organizare 

oferă sprijin operațional comitetului științific, pregătește reuniunile acestuia, pune în aplicare 

dispoziții și orientări, pregătește programul de activități legate de participarea Italiei la conferință 

și îl supune spre aprobare comitetului științific, organizează inițiative legate de participarea italiană 

la conferință.  

Pentru susținerea tuturor inițiativelor și activităților ce se vor organiza cu scopul participării 

concrete a Italiei la Conferința privind viitorul Europei, Legea bugetului pe 2021 a alocat două 

milioane de euro.11  

 

 Organizator: Guvernul Țărilor de Jos (Ministerul Afacerilor Externe) 
În Țările de Jos, organizarea dialogurilor cu cetățenii este atribuită unei organizații externe 

mandatate să implice cât mai mulți tineri și grupuri țintă greu accesibile. Modul de abordare 

cuprinde două etape. În prima etapă are loc o consultare amplă, în cadrul căreia ideile sunt colectate 

online. La aceasta participă un grup reprezentativ de cetățeni (3600) selectați la nivel național, 

ținând seama de sex, vârstă, distribuție geografică și nivel de educație. Aceștia își vor exprima 

preferințele pentru o anumită politică, însă pot formula și alte idei/dorințe. În cea de a doua etapă, 

dialogurile tematice vor fi aprofundate. Procesul se va desfășura online și va implica un total de 

                                                           
10 Eurobarometru este un instrument utilizat de instituțiile și agențiile  Uniunii pentru sondarea și monitorizarea 

regulată a opiniei publice, cu privire la teme legate de Uniunea Europeană, precum și a atitudinilor față de subiecte 

de natură politică ori socială.   
11 A se vedea: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01209871.pdf  

https://www.insee.fr/fr/accueil
http://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/notizie/comitato-scientifico-27-luglio-2021/
http://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/notizie/comitato-scientifico-27-luglio-2021/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/07/16/kamerbrief-inzake-vormgeving-nationale-burgerconsultaties-in-het-kader-van-de-conferentie-over-de-toekomst-van-europa
https://europa.eu/eurobarometer/about/eurobarometer
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01209871.pdf
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400 de cetățeni, selectați în mod transparent dintre aceia care au participat la prima etapă. Și de 

această dată accentul este pus asupra participării tinerilor și grupurilor țintă greu de atins. Pentru 

a-i favoriza pe aceștia din urmă, vor fi organizate în paralel dialoguri în format fizic. O campanie 

specială va fi destinată întâlnirilor cu tinerii, conținutul discuțiilor fiind stabilite de aceștia, cu 

respectarea principiilor diversității și nediscriminării.  

Un raport intermediar al dezbaterilor va fi prezentat Parlamentului Țărilor de Jos și plenului 

conferinței, iar raportul final va fi elaborat după încheierea dialogurilor cu cetățenii.  

În același timp, guvernul a solicitat Biroului de Planificare Socială și Culturală12 să pregătească un  

raport cu privire la ceea ce-și doresc cetățenii neerlandezi din partea Uniunii, mai cu seamă în 

contextul impactului pandemiei de COVID-19. Totodată, guvernul s-a angajat să contribuie la 

promovarea conferinței prin impulsionarea participării institutelor de cercetare, a autorităților 

locale și a societății civile.13   

 

 Spania – Congresul Deputaților și Senat 

În Parlamentul Spaniei, procesul de pregătire a dezbaterilor în cadrul Conferinței privind viitorul 

Europei este de competența Comisiei comune pentru afaceri europene, care se află în strânsă 

colaborare cu guvernul. În acest scop, Comisia comună pentru afaceri europene a pus la dispoziția 

participanților la conferință o adresă electronică publică, pentru prezentarea inițiativelor și 

propunerilor. Acestea din urmă trebuie să se subsumeze celor patru categorii tematice: 1. 

democrația europeană/valori/drepturi/stat de drept/securitate; 2. schimbări climatice, 

mediu/sănătate; 3. o economie mai puternică, justiție socială, locuri de muncă/educație, tineret, 

cultură, sport/transformare digitală; 4. UE în lume/ migrație.14 Toate contribuțiile sunt analizate de 

Comisia comună pentru afaceri europene, pentru ca în final Parlamentul să adopte o poziție a 

Spaniei în cadrul acestei conferințe.  

Cu alte cuvinte, Spania a lăsat în seama Parlamentului gestionarea tuturor contribuțiilor naționale 

la Conferința privind viitorul Europei pentru că numai acesta poate reprezenta în mod legitim toate 

interesele cetățenilor, le poate integra și poate să le dea greutate politică în procesul decizional de 

la nivelul Uniunii.15  

 

 

 

 

                                                           
12 Sociaal Cultureel Planbureau -un organism de cercetare/sondare a opiniei publice.  
13 Pentru detalii a se vedea: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/07/16/kamerbrief-inzake-

vormgeving-nationale-burgerconsultaties-in-het-kader-van-de-conferentie-over-de-toekomst-van-europa  
14 A se vedea contribuțiile primite de Parlament până în prezent la: 

https://www.congreso.es/web/guest/comisiones?p_p_id=organos&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode

=view&_organos_codComision=318&_organos_selectedLegislatura=XIV&_organos_mostrarDocumentacion=true

&_organos_codTpDocum=1  
15 A se vedea în acest sens declarația comună a președinților Congresului Deputaților și Senatului: 

https://www.congreso.es/backoffice_doc/prensa/notas_prensa/82123_1620653228792.pdf 

 

https://www.congreso.es/cem/conferencia_europa
https://www.scp.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/07/16/kamerbrief-inzake-vormgeving-nationale-burgerconsultaties-in-het-kader-van-de-conferentie-over-de-toekomst-van-europa
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/07/16/kamerbrief-inzake-vormgeving-nationale-burgerconsultaties-in-het-kader-van-de-conferentie-over-de-toekomst-van-europa
https://www.congreso.es/web/guest/comisiones?p_p_id=organos&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_organos_codComision=318&_organos_selectedLegislatura=XIV&_organos_mostrarDocumentacion=true&_organos_codTpDocum=1
https://www.congreso.es/web/guest/comisiones?p_p_id=organos&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_organos_codComision=318&_organos_selectedLegislatura=XIV&_organos_mostrarDocumentacion=true&_organos_codTpDocum=1
https://www.congreso.es/web/guest/comisiones?p_p_id=organos&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_organos_codComision=318&_organos_selectedLegislatura=XIV&_organos_mostrarDocumentacion=true&_organos_codTpDocum=1
https://www.congreso.es/backoffice_doc/prensa/notas_prensa/82123_1620653228792.pdf
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DIRECȚIA PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ 

 

Adrese utile: 

1. Ghid dedicat organizatorilor de evenimente: 
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/7306/Website_guide_for_event_organi

sers_RO.pdf  

2. Ghid pas cu pas pentru organizatorii de evenimente: 

https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/7230/Step-by-

step_guide_for_event_organisers_RO.pdf  

3. Ghid pentru organizarea unui eveniment cât mai incluziv: 

https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/7303/A_guide_for_making_your_even

t_more_inclusive_ro.pdf  

4. Carta conferinței: 
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/4606/Conference_Charter_ro.pdf  

5. Regulamentul de procedură al Conferinței privind viitorul Europei: 

https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/27358/ro.pdf  

6. Declarație comună referitoare la Conferința privind viitorul Europei dialogul cu 

cetățenii pentru promovarea democrației – Construirea unei Europe mai reziliente: 

https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/21/RO_-

_DECLARAT%CC%A6IE_COMUNA%CC%86_REFERITOARE_LA_CONFERINT%CC%A

6A_PRIVIND_VIITORUL_EUROPEI.pdf  

7. Practici naționale privind conferința: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10957-2021-INIT/en/pdf  
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