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6. Stadiul actual: în Parlamentul European, comisia competentă pe fond este Comisia 

pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE).  

 

7. Evoluții: Comisia va pune în aplicare în mod progresiv Planul de acțiune pentru 

democrația europeană, până în 2023 – anul dinaintea alegerilor pentru Parlamentul European. 

De asemenea, Comisia va evalua ulterior progresele realizate și va examina dacă sunt necesare 

măsuri suplimentare. Comisia va continua să colaboreze cu Parlamentul European și cu 

Consiliul, precum și cu un cerc larg de actori naționali publici și privați, pe lângă autoritățile 

guvernamentale. 

Comitetul Economic și Social European a adoptat un aviz în cadrul sesiunii plenare din 10 

iunie 2021. 

Comitetul Regiunilor – în sesiunea plenară din 30 iunie – 1 iulie 2021  a adoptat un aviz.  

 

8. Observație: propunerea de plan de acțiune cuprinde doar motivele și obiectivele 

măsurilor prezentate, fără a le preciza în mod concret pe acestea din urmă. Ca atare, se așteaptă 

din partea Comisiei prezentarea în timp util a propunerilor de reglementare concrete.  

  

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/home/highlights
https://memportal.eesc.europa.eu/WIP/Board
https://dmsearch.cor.europa.eu/search/opinion
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1. Context  

 

Comisia Europeană așază prezenta propunere în contextul alegerilor din 2019 pentru Parlamentul 

European, arătând că acestea au reliefat că Uniunea și statele membre se confruntă cu un extremism 

crescut și cu percepția unei distanțe între alegători și cei aleși. Totodată, se arată că au existat 

amenințări la adresa integrității procesului electoral, manifestate prin diseminarea de informații 

false menite a induce în eroare și a manipula alegătorii. Au existat de asemenea ingerințe străine1 

în procesele democratice din statele membre UE.2 În plus, actuala pandemie a pus un nou accent 

asupra acestor aspecte critice: măsurile excepționale de urgență luate pentru combaterea crizei din 

sănătate au stârnit pe alocuri îngrijorări cu privire la impactul lor asupra democrației. Mai mult, 

transformarea digitală a avut un impact negativ asupra proceselor electorale, facilitând finanțarea 

partidelor din surse necontrolate, la care se adaugă atacurile cibernetice, hărțuirea online ori 

discursurile de incitare la ură.  

În sprijinul afirmațiilor de mai sus, Comisia invocă un studiu din 2019 efectuat în cadrul 

Institutului Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală privind situația democrației pe 

glob, dar și un raport intermediar al Comisiei de la Veneția privind măsurile luate în statele membre 

ale UE ca urmare a crizei provocate de pandemia de COVID-19 și impactul acestora asupra 

democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale. La acestea se adaugă și rezultatele 

consultării publice cu privire la acest plan de acțiune.  

Comisia arată că acest Plan de acțiune pentru democrația europeană se înscrie într-un efort mai 

amplu la nivelul UE de consolidare a democrației, a egalității și a respectării drepturilor omului, 

la baza căruia stau: noul mecanism european privind statul de drept, noua strategie de consolidare 

a aplicării Cartei drepturilor fundamentale, planul de acțiune pentru sectorul mass-media și 

audiovizual, precum și măsurile propuse pentru promovarea și protejarea egalității în întreaga UE3.  

Astfel, dacă acest plan de acțiune va fi pus pe deplin în aplicare, Uniunea va dispune de o bază 

democratică mai solidă pentru a face față crizelor fără precedent din domeniile sănătății, 

economiei și climei, cu respectarea principiilor și valorilor comune.  

Comisia se angajează să evalueze punerea în aplicare a planului de acțiune, în 2023, cu un an 

înaintea alegerilor pentru Parlamentul European.   

Acest plan de acțiune se adresează instituțiilor UE, guvernelor și parlamentelor naționale, precum 

și altor autorități naționale, partidelor politice, mass-mediei, societății civile și platformelor online. 

Obiectivul său este protejarea democrației în interiorul granițelor UE, însă acest plan trebuie 

corelat și cu angajamentul UE de a promova și a proteja democrația la nivel mondial.4   

                                                           
1 Ingerința străină este definită de această propunere de plan de acțiune ca fiind „un ansamblu de eforturi coercitive și 

înșelătoare de a perturba formarea și exprimarea liberă a voinței politice a cetățenilor, depuse de un actor dintr-un stat 

străin sau de reprezentanți ai acestuia”. 
2 Comisia Europeană invocă dovezile adunate în perioada alegerilor pentru Parlamentul European din 2019. Cu acest 

prilej, s-a evidențiat o activitate continuă de dezinformare a unor surse rusești care urmăreau să intervină în procesul 

electoral. (A se vedea Raportul privind punerea în aplicare a Planului de acțiune împotriva dezinformării din 

14.6.2019). De asemenea, Raportul privind alegerile pentru Parlamentul European din 2019 [COM(2020) 252] a 

concluzionat că au fost raportate atacuri cibernetice izolate, s-au primit reclamații legate de protecția datelor și alte 

aspecte referitoare la alegeri, dar că nu a fost identificat un efort ascuns, coordonat la scară largă, de ingerință în 

alegeri. 
3 Strategia privind egalitatea de gen; Strategia privind egalitatea persoanelor LGBTQ; Planul de acțiune împotriva 

rasismului; cadrul strategic privind romii.  
4 Comunicare comună către Parlamentul European și Consiliu. Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și 

democrația 2020-2024 (JOIN(2020)5).  

 

https://www.idea.int/sites/default/files/publications/the-global-state-of-democracy-2019.pdf
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2020)018-e
https://ec.europa.eu/info/files/report-public-consultation-european-democracy-action-plan-edap_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/qanda_20_1757
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0711&qid=1608047356199
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0711&qid=1608047356199
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0784
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0784
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019JC0012&from=RO
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2020-252
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152
https://ec.europa.eu/info/files/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_ro
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/info/publications/new-eu-roma-strategic-framework-equality-inclusion-and-participation-full-package_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020JC0005&from=EN
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2. Conținutul propunerii 

Propunerea Comisiei stabilește un cadru consolidat de politică și măsuri specifice pentru: 

promovarea de alegeri libere și corecte și a unei participări democratice puternice; 

sprijinirea mass-mediei gratuite și independente; și combaterea dezinformării. 

a. Protejarea integrității alegerilor și promovarea participării democratice necesită, în 

opinia Comisiei, acțiuni mai hotărâte, cum ar fi o aplicare mai fermă a Regulamentului general 

privind protecția datelor. Îngrijorările Comisiei sunt legate de transparența publicității politice și 

de utilizarea unor noi tehnici de direcționare a acestei publicități către anumiți utilizatori, selectați 

pe baza informațiilor cu caracter personal obținute necorespunzător și utilizate în mod abuziv.  

În acest sens, Comisia se angajează să prezinte în 2021 o propunere legislativă privind 

transparența conținutului politic sponsorizat, care va viza sponsorii de conținut plătit și canalele 

de producție/distribuție. Legislația va fi completată de măsuri de sprijin și orientări pentru statele 

membre și partidele politice.  

De asemenea, va fi consolidată legislația privind finanțarea partidelor politice europene 

pentru a preveni ingerințele străine, astfel încât noile norme să poată fi puse în aplicare înainte de 

alegerile pentru Parlamentul European din 2024.  

Pe de altă parte, Comisia se angajează să propună un mecanism de sprijinire a proceselor 

electorale organizat și coordonat prin Rețeaua europeană de cooperare privind alegerile și să 

consolideze cooperarea între autoritățile naționale. În acest sens, Comisia va organiza un 

eveniment la nivel înalt care va aborda aspectele critice ale proceselor electorale și va actualiza 

compendiul privind securitatea cibernetică a tehnologiei electorale. De asemenea, Comisia va 

pregăti un compendiu de practici de vot electronic, împreună cu statele membre și în cooperare cu 

Consiliul Europei.  

Consolidarea cooperării și schimburile în materie electorală vizează nu doar statele membre, ci și 

statele vecine UE și organizații internaționale precum OSCE, Consiliul Europei, UNESCO.  

Alte măsuri au în vedere promovarea participării cetățenilor în luarea deciziilor în chestiunile de 

interes public, dar și în conturarea politicilor UE și a propunerilor legislative. Un rol în acest sens 

va reveni Conferinței privind viitorul Europei și programului Orizont Europa.  

Totodată, Comisia va prezenta în 2021 o inițiativă de extindere a listei infracțiunilor din UE 

[art.83 alin.(1) TFUE] pentru a include infracțiunile motivate de ură5.  

b. Consolidarea libertății și a pluralismului în mass-media 

Dezinformarea și manipularea dezbaterilor democratice pot fi combătute de asigurarea unor mass-

media independente. Comisia Europeană arată că, în ultimii ani, s-au intensificat atacurile și 

abuzurile asupra jurnaliștilor, iar actuala pandemie a permis impunerea de noi restricții asupra 

libertăților mass-mediei.  

Pentru a îmbunătăți siguranța online și fizică a jurnaliștilor, Comisia Europeană a propus o serie 

de măsuri cuprinse atât în actualul plan de acțiune, cât și în Planul de acțiune pentru sectorul mass-

media și audiovizual și în Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația:  

                                                           
5 Infracțiunile motivate de ură sunt reglementate de legislația penală din România, încă din 2006. A se vedea: 

http://www.crj.ro/wp-content/uploads/2015/01/Combaterea-infractiunilor-motivate-de-ura.Ghid-pentru-practicieni-

si-decidenti.pdf  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32014R1141
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200784.do
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200784.do
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020JC0005&from=EN
http://www.crj.ro/wp-content/uploads/2015/01/Combaterea-infractiunilor-motivate-de-ura.Ghid-pentru-practicieni-si-decidenti.pdf
http://www.crj.ro/wp-content/uploads/2015/01/Combaterea-infractiunilor-motivate-de-ura.Ghid-pentru-practicieni-si-decidenti.pdf
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 facilitarea schimbului de bune practici în cadrul unui dialog structurat între statele membre 

și autoritățile de reglementare în domeniu; 

 elaborarea, în 2021, a unei recomandări privind siguranța jurnaliștilor;  

 alocarea de fonduri pentru promovarea pluralismului în mass-media; 

 promovarea siguranței jurnaliștilor în acțiunile și politicile externe ale UE. 

Un alt aspect critic îl reprezintă hărțuirea jurnaliștilor prin acțiuni neîntemeiate și costisitoare 

în justiție, intentate de organe ale statului, societăți comerciale ori persoane fizice, cu scopul de 

a-i descuraja sau a-i împiedica să-și exercite activitatea în interes public. În acest sens, Comisia va 

propune, în 2021, o inițiativă pentru protecția jurnaliștilor și a societății civile împotriva  

acestor tipuri de acțiuni strategice împotriva participării publice.  

Alte măsuri propuse de Comisia Europeană: promovarea cooperării între organismele de 

reglementare în domeniul mass-media și rețelele de jurnaliști; asigurarea transparenței cu privire 

la proprietatea asupra mass-mediei. 

c. Combaterea dezinformării     

Dezinformarea este definită în acest plan de acțiune ca difuzare de conținut fals, denaturare a 

informațiilor, inducerea în eroare a publicului și utilizarea de tactici manipulative, cu intenția de a 

înșela sau de a obține câștiguri economice sau politice și care poate produce un prejudiciu public. 

Dezinformarea se poate combina cu acțiunile de suprimare a surselor de informații independente 

ori cu ingerințele străine în spațiul informațional.  

Având în vedere complexitatea problematicii dezinformării, Comisia propune consolidarea 

cooperării în cadrul UE cu părțile interesate relevante din societatea civilă, din mediul academic 

și din industria privată, precum și cu partenerii internaționali, precum și elaborarea unui cadru 

comun și a unei metodologii comune pentru colectarea de dovezi sistematice privind ingerința 

străină. De asemenea, Comisia invită statele membre să investească mai mult în rețelele relevante 

și să asigure o coordonare adecvată între cei care le reprezintă în diferite foruri.  

Nu în ultimul rând, UE va sprijini în continuare consolidarea capacității autorităților naționale, a 

mass-mediei independente și a societății civile din țările terțe de a detecta și a răspunde la 

dezinformare și la operațiunile de influență străină.  

Având în vedere utilizarea platformelor online pentru difuzarea de conținut fals/înșelător, actul 

legislativ privind serviciile digitale propune norme pentru asigurarea unei responsabilități 

sporite cu privire la modul în care platformele moderează conținutul, la publicitate și la 

procesele algoritmice. Totodată, se instituie un mecanism de protecție în materie de 

coreglementare pentru măsurile care vor fi incluse într-un Cod de bune practici privind 

dezinformarea revizuit și consolidat.  

În plus, Comisia insistă asupra unei aplicări mai ferme a Regulamentului general privind protecția 

datelor, în ceea ce privește platformele online și alți actori care influențează răspândirea 

dezinformării.  

În final, este subliniat rolul important al educației și formării în combaterea dezinformării și a 

discursurilor de incitare la ură.  

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?qid=1608117147218&uri=COM%3A2020%3A825%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?qid=1608117147218&uri=COM%3A2020%3A825%3AFIN
https://ec.europa.eu/romania/news/20191029_cod_bune_practici_dezinformare_ro
https://ec.europa.eu/romania/news/20191029_cod_bune_practici_dezinformare_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL
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3. Poziții ale instituțiilor UE 

 

 Rezoluția Parlamentului European din 25 noiembrie 2020 referitoare la consolidarea 

libertății mass-mediei: protejarea jurnaliștilor în Europa, discursurile de incitare la ură, 

dezinformarea și rolul platformelor 

Membrii Parlamentului European au arătat că libertatea, pluralismul, independența și siguranța 

jurnaliștilor sunt componente esențiale ale dreptului la liberă exprimare și informare și sunt 

indispensabile pentru funcționarea democratică a Uniunii și statelor membre.  

Pentru că această pandemie a reliefat rolul important al unei prese libere și pentru că în unele state 

membre s-au constatat atacuri susținute asupra libertății mass-mediei, Parlamentul European a 

invitat Comisia și statele membre să promoveze măsuri durabile de finanțare și sprijinire a unui 

jurnalism independent și de calitate, să dezvolte a unui cadru fiabil pentru protecția libertății și 

pluralismului în mass-media și să consolideze o serie de instrumente cum ar fi Instrumentul de 

monitorizare a pluralismului mass-mediei și Platforma Consiliului Europei pentru protecția 

jurnalismului și siguranța jurnaliștilor.  

De asemenea, Parlamentul a atras atenția că în unele state membre au existat încercări de capturare 

a radioului și televiziunii publice pentru a deveni canale de propagandă proguvernamentală.   

Pe de altă parte, a fost ridicată și problema unei concentrări excesive a proprietății în cadrul 

sectoarelor producției și distribuției de conținut, fapt ce ar periclita independența jurnaliștilor și ar 

facilita propagarea dezinformării. În acest sens, Parlamentul a cerut Comisiei să-și intensifice 

eforturile pentru a se asigura că media publică informațiile cu privire la propriile structuri de 

proprietate și că banii europeni nu sunt cheltuiți cu media controlate de state și care distribuie 

propaganda politică.   

În același timp, au fost criticate încercările unor state de a profita de pandemia de COVID-19 

pentru a bloca accesul mass-mediei independente și critice la deciziile și acțiunile guvernelor. De 

aceea, a fost reiterată ideea creării unui fond european permanent pentru jurnaliști în cadrul CFM 

2021-2027, pentru a finanța în mod direct jurnaliștii și media independente.  

Nu în ultimul rând, statele membre au fost invitate să condamne și să sancționeze cu fermitate 

infracțiunile motivate de ură, discursurile de incitare la ură și găsirea de țapi ispășitori din partea 

politicienilor și a funcționarilor publici. Tot în acest context, Parlamentul a solicitat o cooperare 

consolidată între platformele digitale și autoritățile de aplicare a legii în vederea limitării 

răspândirii mesajelor de incitare la ură și violență.   

 La 10 februarie 2021, plenul Parlamentului European a dezbătut chestiunea apărării 

democrației în cadrul platformelor de comunicare socială, în contextul în care Uniunea lucrează la 

legislația privind serviciile digitale și piețele digitale. Membrii Parlamentului au arătat, cu acest 

prilej, că mediul online trebuie reglementat prin legi, nu prin orientări sau ghiduri create de 

platforme, legi care să garanteze libertatea de exprimare și celelalte drepturi fundamentale, dar fără 

să încurajeze cenzura. În acest sens, s-a arătat că eliminarea conținutului online ar trebui să se facă 

de către autorități responsabile și nu de către societăți private.  

Alte aspecte abordate au privit apărarea democrației și a valorilor UE prin combaterea 

dezinformării și a eforturilor intensificate de subminare a acestora sau de incitare la violență; 

utilizarea tehnologiei pentru a îmbunătăți discursul politic, abordând în același timp problema 

proliferării discursurilor de incitare la ură și a discriminării online; transparența algoritmilor, 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0320_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210204IPR97120/pe-retelele-de-socializare-trebuie-reglementate-pentru-a-apara-democratia
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utilizarea datelor cu caracter personal și restricționarea practicilor de adresare de conținut 

personalizat; problemele cauzate de apariția monopolurilor tehnologice și impactul acestora asupra 

pluralismului mass-mediei, precum și asupra pluralismului în discursul public; riscurile sistemice, 

precum și daunele societale și economice pe care platformele majore le pot cauza sau exacerba. 

 La 23 februarie a.c., Consiliul Afaceri Generale urma să aibă un schimb de opinii cu privire 

la planul de acțiune propus de Comisie, însă acest subiect a fost retras de pe ordinea de zi.  

 Comitetul Regiunilor - Comisia pentru cetățenie, guvernanță, afaceri externe și 

instituționale (CIVEX) a discutat COM(2020)790 la reuniunea din 12-13 mai 2021, urmând să 

adopte un punct de vedere.  

 La 10 iunie 2021, Comitetul Economic și Social European (CESE) a adoptat un aviz în 

cadrul sesiunii plenare, susținând în general planul de acțiune ca fiind pozitiv și necesar. În plus, 

CESE a făcut câteva observații și recomandări. Mai întâi, s-a arătat îngrijorat de încercările unor 

state membre de a profita de situația creată de COVID-19 pentru a șubrezi statul de drept. În acest 

sens, Comisia a fost invitată să acționeze din punct de vedere politic.  

În al doilea rând, CESE recomandă Comisiei să creeze un pilon specific în cadrul planului de 

acțiune pentru implicarea societății civile și a partenerilor sociali, dar și pentru promovarea 

democrației muncii. Promovarea dialogului social, a negocierii colective și a dialogului civil ar 

trebui să fie inclusă în acest pilon. De asemenea, educația privind cetățenia democratică și 

drepturile omului ar trebui să fie o prioritate pentru UE.   

CESE se declară totodată dezamăgit că planul de acțiune nu abordează rolul important al 

contractului social în reducerea inegalităților și nu include nicio măsură de consolidare a acestui 

rol. De asemenea, dialogul social și negocierea colectivă nu sunt recunoscute ori sprijinite în planul 

de acțiune și nici contribuția acestor domenii la stabilitatea democrațiilor europene nu este vizibilă.  

CESE solicită Comisiei să asigure că planul de acțiune reflectă evaluarea modului în care statele 

membre au pus în aplicare directiva privind serviciile mass-media audiovizuale. Cu privire la 

supraveghere, CESE solicită ca platformele online să fie răspunzătoare și transparente și sprijină 

dezvoltarea unui mecanism de reglementare în cadrul actului legislativ privind serviciile digitale 

și a actului legislativ privind piețele digitale, în vederea prevenirii dezinformării, a discursului de 

incitare la ură și a manipulărilor.   

 

 La 30 iunie 2021, Comitetul Regiunilor a adoptat un aviz privind planul de acțiune, 

formulând o serie de observații și recomandări cu privire la: 

- necesitatea introducerii unor instrumente juridice concrete pentru impunerea respectării 

statului de drept, în măsura în care acțiunile Comisiei de până acum nu au fost foarte eficace și în 

măsura în care art. 7 TUE pare că nu mai răspunde actualelor provocări; 

- adoptarea cât mai rapidă a unor măsuri și acte legislative strategice care să abordeze în mod 

eficace problemele din unele țări ale UE, de exemplu chestiunea siguranței alegerilor, la toate 

nivelurile; 

- sprijinirea mișcărilor democratice din țările vecine, inclusiv prin intermediul 

Parteneriatului estic; 

- găsirea unui echilibru între combaterea riscurilor legate de pandemie și protecția libertăților 

civile (exemple în acest sens fiind chestiunea protecției datelor sau evitarea restricționării dreptului 

de a se întruni și de a manifesta);  

- coordonarea unui program european fără caracter obligatoriu și care să nu creeze 

constrângeri juridice pentru statele membre în domeniul predării educației civice, gândirii critice 

și alfabetizării mediatice; 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-1516-2021-REV-1/en/pdf
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/civex.aspx
https://memportal.eesc.europa.eu/WIP/Board
https://cor.europa.eu/en
https://dmsearch.cor.europa.eu/search/opinion
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- necesitatea înființării unei agenții europene cu misiunea de a preveni dezinformarea, 

discursurile de incitare la ură, intoleranța, violența împotriva anumitor grupuri sociale și 

răspândirea teoriilor conspirației. 

În aceleași timp, Comitetul Regiunilor atrage atenția că planul de acțiune pentru democrația 

europeană nu acordă suficientă atenție chestiunii accesului la informațiile publice, nu face referire 

suficient la perioadele dintre alegeri și nu cuprinde nicio referire directă la activitățile autorităților 

locale și regionale, deși acestea din urmă pot fi un incubator al democrației, fiind nivelul de 

guvernare cel mai apropiat de cetățeni.  

4. Poziții ale statelor membre 

 Camera Deputaților din Parlamentul Cehiei a adoptat la 17 februarie 2021 o rezoluție 

prin care a salutat propunerea Comisiei de consolidare și dezvoltare a democrației în cadrul 

Uniunii. În mod special, a fost subliniat sprijinul pentru abordarea proactivă cu privire la 

combaterea dezinformării, Guvernul ceh fiind invitat să întreprindă măsurile necesare pentru 

coordonarea politicii în acest domeniu și să pregătească și să aprobe cât mai curând posibil 

conceptul de educație civică, ca instrument de consolidare a gândirii critice și a alfabetizării media. 

De asemenea, s-a considerat că o abordare comună a platformelor online este extrem de 

importantă.  

 

 

Linkuri utile: 

Report on the Public Consultation for the European Democracy Action Plan: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/report_edap_public_consultation_final.pdf ; 

Factsheet: European Democracy Action Plan - Making EU democracies stronger: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/edap_factsheet8.pdf  

Questions and Answers: European Democracy Action Plan – making EU democracies stronger: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/qanda_20_2251_en.pdf    

 

10.02.2021 

Mihaela Banu  

actualizat la 29.07.2021 

 

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2020-0790/czpos
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/report_edap_public_consultation_final.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/edap_factsheet8.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/qanda_20_2251_en.pdf

