PROCES VERBAL SUMAR
Grupul de lucru privind democrația europeană, prezidat de Manfred Weber, Parlamentul European
17 decembrie 2021, 14.00-16.00

1. Observații introductive ale președintelui
Reuniunea a avut loc de la distanță. Discuția a acoperit punctele evidențiate pe ordinea de zi, transmisă
înainte de reuniune (a se vedea anexa I). Președintele a remarcat că Grupul de dezbatere al cetățenilor
europeni privind democrația europeană/valorile și drepturile, statul de drept, securitatea și-a adoptat
recomandările, permițând grupului de lucru să lucreze pe această bază. El a salutat posibilitatea de a
trece la discuții pe fond și a sugerat structurarea activității în jurul a cinci piloni: democrația și alegerile;
procesul decizional; competențele executive; proceduri și subsidiaritate; și participarea cetățenilor și
tineretul. Președintele a subliniat că era vorba de o structură deschisă, la care ar putea fi adăugate și
alte elemente.
2. Discuție
Dezbaterea a început cu o prezentare a recomandărilor Grupului de dezbatere al cetățenilor europeni
pe tema „Democrația europeană/valori și drepturi, statul de drept, securitatea”, adoptate de grup la
Florența la 12 decembrie.
Doi reprezentanți ai grupului au făcut o prezentare generală a recomandărilor, concentrându-se asupra
celor legate de subiectele de pe ordinea de zi a reuniunii grupului de lucru și propunând o serie de
recomandări concrete care, în opinia lor, ar putea mări participarea cetățenilor, precum și procesul
electoral și cel decizional în Uniunea Europeană. Aceștia au subliniat în special recomandările grupului
de dezbatere de a continua armonizarea legislației electorale a UE și de a consolida dimensiunea
transnațională a alegerilor europene, precum și de a dezvolta platforme digitale care să le permită
cetățenilor să colaboreze cu factorii de decizie politică, să își exprime opinia cu privire la propunerile
legislative și să aibă acces la informații fiabile despre Uniunea Europeană. Reprezentanții au subliniat
și recomandările de a introduce un referendum paneuropean și de a reevalua sistemele de vot din
instituțiile UE pentru a face UE mai eficace, asigurând, în același timp, garanții adecvate pentru statele
membre mai mici. Aceștia au considerat că, în general, grupul lor a formulat recomandări ferme,
susținute de o largă majoritate, și au subliniat că așteaptă un calendar clar al acțiunilor de întreprins
ca urmare a recomandărilor.
În dezbaterea care a urmat, copreședintele Comitetului executiv al Conferinței, vicepreședintele
Comisiei, Šuica, a reamintit că recomandările Grupului de dezbatere al cetățenilor europeni trebuie să
se afle în centrul discuțiilor. Mai mulți vorbitori au evidențiat importanța educației și a eliminării
lacunelor de care suferă informarea cu privire la chestiunile europene, așa cum au fost evidențiate de
către cetățenii europeni. S-au menționat și recomandările privind democrația participativă și
deliberativă, inclusiv integrarea structurală a adunărilor cetățenilor. Câțiva vorbitori și-au subliniat
sprijinul pentru recomandările privind independența mass-mediei. În concordanță cu obiectivul
concret al reuniunii, o serie de intervenții au vizat aspecte legate de alegerile pentru Parlamentul
European și de procesul decizional.
2.1. Democrație și alegeri
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Mai mulți vorbitori au făcut comentarii în legătură cu recomandarea Grupului de dezbatere al
cetățenilor europeni de a armoniza condițiile de vot la alegerile europene și de a trece la votul pentru
partidele de la nivelul Uniunii Europene cu candidați din mai multe state membre. Ideea generală de a
face eforturi de armonizare a fost primită favorabil de mai mulți membri, iar în privința unei eventuale
stabiliri a vârstei de vot la 16 ani au fost exprimate puncte de vedere diferite. În această privință,
reprezentanții Grupului de dezbatere al cetățenilor europeni au remarcat că, în lipsa unui consens între
cetățenii membri ai grupului, nu s-a făcut nicio recomandare în legătură cu această propunere.
Propunerea de a trece la un sistem de liste transnaționale la alegerile europene s-a bucurat de un
sprijin puternic din partea unor membri, alții au subliniat importanța luării în considerare a tuturor
implicațiilor în cursul discuțiilor, iar câțiva vorbitori nu au sprijinit ideea.
Pe lângă aceasta, unii membri au pledat pentru creșterea vizibilității partidelor politice europene și
corelarea rezultatului alegerilor cu numirea președintelui Comisiei prin intermediul unui sistem de
candidați cap de listă. Alți vorbitori au cerut să se asigure o largă participare la alegeri, inclusiv a
persoanelor cu dizabilități și a grupurilor minoritare. Unii membri au subliniat importanța construirii
unei democrații europene dincolo de alegeri, inclusiv prin integrarea democrației în experiența
cotidiană a oamenilor și prin sprijinirea participării civice și a cetățeniei active. S-a ridicat și problema
democrației economice. exprimat un anumit sprijin pentru recomandarea de modificare a denumirilor
instituțiilor UE, pentru a le face funcțiile mai clare.
2.2. Procesul decizional
Vorbitorii au discutat și despre diferitele aspecte ale procesului decizional al UE. Unii membri au pledat
pentru întărirea rolului Parlamentului European în domeniul economic și pentru acordarea dreptului
de inițiativă legislativă, pentru extinderea utilizării procedurii legislative ordinare (PLO) și pentru
adoptarea de decizii de către Consiliu prin vot cu majoritate calificată (VMC) mai degrabă decât prin
regula unanimității într-un număr mai mare de domenii (de exemplu, în chestiuni legate de impozitare,
buget și resurse proprii, afaceri sociale și politică externă). Alții au considerat că este important să se
consolideze rolul parlamentelor naționale și regionale în contextul în care directivele, în comparație cu
alte reglementări, au pierdut din importanță în ultimele două decenii și în contextul tendinței tot mai
pronunțate de a se adopta acte delegate și al nevoii de a regândi procedura cartonașului galben în
condițiile rolului său limitat din prezent. S-a menționat că este important ca partenerii sociali și
societatea civilă să fie mai implicați și s-a ridicat și chestiunea transparenței procesului decizional al
UE.
3. Concluzii formulate de președinte

Președintele a apreciat dezbaterea, considerând că aceasta a oferit o imagine generală a opiniilor
diferiților membri ai grupului de lucru și a indicat clar direcția în care acesta ar trebui să contribuie la
adunarea plenară a Conferinței. El și-a exprimat dorința de a difuza pe internet următoarea sesiune.
Președintele a propus continuarea discuțiilor în cadrul următoarei reuniuni și a subliniat că este
necesar ca pasul următor să fie prezentarea unui rezumat al principalelor idei pentru a ajunge la o
interpretare comună a direcției în care să se continue lucrările, identificând eventuale vetouri. El
consideră că acest lucru ar putea fi realizat în cursul următoarei reuniuni a grupului de lucru.
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ANEXA I. Ordinea de zi a reuniunii din 17 decembrie 2021

ORDINEA DE ZI A CELEI DE-A DOUA ȘEDINȚE A GRUPULUI DE LUCRU
PRIVIND DEMOCRAȚIA
Vineri, 17 decembrie – 14.00 – 16.00
(de la distanță)
1. Deschiderea ședinței de către prezidiu
2. Prezentarea de către cetățeni a recomandărilor formulate de Grupul de dezbatere al
cetățenilor europeni cu privire la democrația europeană, urmată de o discuție
3. Dezbatere privind cel de-al treilea raport intermediar al platformei digitale multilingve
4. Schimb de opinii privind democrația europeană
4.1 Democrație și alegeri
4.2 Procesul de luare a deciziilor în UE
5. Chestiuni diverse
6. Ședința este închisă de președinție

3

ANEXA II. Lista membrilor Grupului de lucru privind democrația europeană
Președinte: Manfred WEBER
Titlu

Dna

(Parlamentul European)

Prenume

Nume

Chiara

ALICANDRO

Dl

Michalakis

ASIMAKIS

Dl

Zoltán

BALCZÓ

Olga

BAUM

Dl

Matouš

BELOHLAVEK

Dna

Yamina

BEN NAOUM

Dl
Dna
Dl
Dl

Brando
Mara
Damian
Ioannis

BENIFEI
BIZZOTTO
BOESELAGER
BOURNOUS

Dl

Nicolai

BOYSEN

Dna

Martina

BRAMBILLA

Gari
Vasco

CAPPELLI
CORDEIRO

Dna

Annemieke

DE CLERCK

Dl
Dl
Dna
Dl
Dna
Dl
Dna
Dl
Dl

Bruno
Gašper
Aleksandra
Pascal
Anna
Sandro
Eva Kjer
Pablo
Pat

DIAS
DOVŽAN
DULKIEWICZ
DURAND
ECHTERHOFF
GOZI
HANSEN
HISPÁN
KELLY

Dna

Antonia

KIEPER

Dl
Dl
Dl

Wepke
Tomáš
Zdzisław

KINGMA
KOZÁK
KRASNODĘBSKI

Dna

Dl
Dl
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Componentă

Grupurile de dezbatere ale
cetățenilor europeni
Grupurile de dezbatere ale
cetățenilor europeni
Parlamentele naționale
Grupurile de dezbatere ale
cetățenilor europeni
Grupurile de dezbatere ale
cetățenilor europeni
Grupurile de dezbatere
naționale/evenimente
Parlamentul European
Parlamentul European
Parlamentul European
Parlamentele naționale
Grupuri/evenimente de dezbatere
ale cetățenilor la nivel național
Grupurile de dezbatere ale
cetățenilor europeni
Parlamentele naționale
Comitetul Regiunilor
Grupurile de dezbatere ale
cetățenilor europeni
Parlamentele naționale
Consiliu
Reprezentant local/regional
Parlamentul European
Societatea civilă
Parlamentul European
Parlamentele naționale
Parlamentele naționale
Consiliu
Grupurile de dezbatere ale
cetățenilor europeni
Consiliu
Consiliu
Parlamentul European

Dl
Dna
Dl

Reinhold
Esther
Evangelos

LOPATKA
LYNCH
MEIMARAKIS

Dl

Aleksandar

MILISOV

Radvilė

MORKŪNAITĖMIKULĖNIENĖ

Dl

Jorge Luis

PAZOS LOPEZ

Dl
Dl
Dl

Anti
Arnoldas
Paulo

POOLAMETS
PRANCKEVIČIUS
RANGEL

Ariane

RODERT

Dl
Dl
Dl
Dl

Hans
Domènec Miquel
Hermano
Axel

ROTHENBERG
RUIZ DEVESA
SANCHES RUIVO
SCHÄFER

Dl

Kaspar

SCHULTZ

Dl
Dl

Pedro
Sven

SILVA PEREIRA
SIMON

Dna

Lucie

STUDNICNA

Dna

Dubravka

SUICA

Dna

Wiktoria

TYSZKA-ULEZALKA

Dl
Dl
Dl

Apostolos
Bastiaan
Andris

TZITZIKOSTAS
VAN APELDOORN
VĪTOLS

Dna

Dna
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Parlamentele naționale
Parteneri sociali
Parlamentul European
Grupurile de dezbatere ale
cetățenilor europeni
Parlamentele naționale
Grupurile de dezbatere ale
cetățenilor europeni
Parlamentele naționale
Consiliu
Parlamentul European
Comitetul Economic și Social
European
Parlamentele naționale
Parlamentul European
Reprezentant local/regional
Parlamentele naționale
Grupuri/evenimente de dezbatere
ale cetățenilor la nivel național
Parlamentul European
Parlamentul European
Comitetul Economic și Social
European
Comisia Europeană
Grupurile de dezbatere ale
cetățenilor europeni
Comitetul Regiunilor
Parlamentele naționale
Consiliu

