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1. Modalități de consultare și de informare a cetățenilor europeni și de abilitare a 
acestora de a lua decizii 
 
1.1 Introducere  
În general, cetăţenii europeni nu sunt suficient de informaţi cu privire la Uniunea 
Europeană. Prin urmare, pentru ca aceştia să poată participa activ la definirea 
viitorului Uniunii, această situaţie trebuie redresată prin intermediul unui program de 
educaţie civică care să fie inclus în programele educaţionale naţionale, luându-se în 
considerare circumstanțele naționale specifice. 
1.2 Informare 
Există o cerere mare de informaţii privind Europa, pe care mass-media nu o satisface. 
Trebuie depuse eforturi pentru a convinge organele mass-media de existenţa acestei 
necesităţi şi, prin urmare, de avantajele informării categoriilor respective ale publicului, 
într-un mod adaptat fiecăreia dintre acestea. De asemenea, trebuie luate în considerare 
publicaţiile organizaţiilor societăţii civile, care difuzează astfel de informaţii printre 
membrii acestora.  
1.3 Dispozitiv 
Ţinând seama de faptul că nicio organizaţie nu poate susţine că reprezintă societatea 
civila în ansamblu, Agora ar trebui instituită în forma unei structuri permanente care 
să reprezinte şi să consulte societatea civilă în cadrul Parlamentului European (modul 
de integrare în Parlamentul European, de convocare şi de funcţionare, precum şi Codul 
de conduită al acesteia urmează a fi definite). Componenţa sa ar varia, în funcţie de 
chestiunile abordate (forumuri tematice, care reunesc persoane competente în domenii 
specifice). Forumul Agora ar fi completat cu forumuri naţionale şi regionale. 
Consultarea Forumului Agora ar fi obligatorie, înainte de adoptarea deciziilor privind 
subiecte de interes pentru ceţăţeni şi ar trebui să fie alocate suficiente resurse financiare 
pentru a garanta existenţa pe termen lung a acestuia. Organizarea Forumului ar trebui 
să facă obiectul unei monitorizări, al unei evaluări şi al unui mecanism de feedback. De 
asemenea, pentru ca societatea civilă să se poată organiza la nivel european, este 
necesar să se asigure adoptarea Statutului european al asociaţiilor. Toate aceste măsuri 
vor permite organizarea unui dialog structurat între toate părțile implicate. 
1.4 Concretizarea democraţiei participative  
Forumului Agora îi sunt conferite competenţe de a formula propuneri, în cadrul 
procesului de dezbateri şi de luare a deciziilor din instituţiile europene. Acest lucru ar 
concretiza un anumit tip de democraţie participativă la nivelul Uniunii şi ar demonstra 
maturitatea politică a societăţii civile. 
 
2. Structura şi modurile de acţiune ale societăţii civile europene  
 
2.1 Forumul cetăţenilor Agora 
Prin reprezentarea sa în cadrul Forumului cetăţenilor Agora societatea civilă ar fi 
integrată în cadrul instituţional. Forumul ar trebui să creeze organisme de legătură 
care să îi transmită periodic propuneri şi opinii, prin intermediul unor dezbateri şi al 
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unui proces deliberativ. 
2.2. Realizarea unei concurenţe durabile  
În vederea promovării bunurilor de interes public (sănătatea, coeziunea socială şi 
teritorială, solidaritatea, dreptul la o existenţă demnă), trebuie evitată orice formă de 
concurenţă care le-ar putea distruge. În acest sens, Parlamentul European ar putea 
pregăti o declaraţie privind interdependenţa cetăţenilor europeni. 
2.3 Un pact social  
oliticile actuale privind piaţa, protecţia socială şi dezvoltarea durabilă sunt puternic 
dezechilibrate şi suferă de o lipsă totală de coerenţă. În viitor, Parlamentul ar trebui să 
ia iniţiative pentru a permite instituirea unei Convenţii. Obiectivul acestei Convenţii ar 
fi elaborarea, în mod participativ, a unui pact social între părţile implicate, în scopul 
integrării politicilor într-un cadru unic, asigurându-se astfel coerenţa acestora. S-a 
propus ca această Convenţie să facă obiectul unei consultări, organizate în acelaşi timp 
în toate statele membre ale Uniunii. 
2.4 O Constituţie adevărată  
Parlamentului i s-a solicitat să îşi afirme sprijinul pentru elaborarea unei Constituţii 
adevărate, care sa fie concisă şi care să poată fi înţeleasă de toţi cetăţenii europeni. 
Parlamentul ar putea solicita convocarea unei adunări ad hoc, cu un mandat clar, în 
acest scop. Din diverse motive, ideea unei Constituţii nu este sprijinită de alte părţi. 
2.5 Dreptul cetăţenilor europeni de a fi consultaţi  
Parlamentul ar putea solicita ca cetăţenilor europeni să le fie acordat dreptul de a fi 
consultaţi înainte de orice modificare semnificativă a Tratatelor sau înainte de 
adoptarea unei Constituţii adevărate. Pe lângă ratificarea de către fiecare stat membru 
în conformitate cu regimul constituțional al acestuia, astfel de acte ar trebui supuse, de 
asemenea, aprobării tuturor cetăţenilor europeni prin intermediul unei consultări 
europene, organizată în acelaşi timp în toate statele membre ale Uniunii. 
2.6 Carta Drepturilor Fundamentale   
Parlamentul ar trebui să se angajeze în vederea garantării faptului că dispoziţiile Cartei 
se aplică, fără excepţie, tuturor cetăţenilor Uniunii şi ar putea pregăti o declaraţie 
solemnă în acest sens. În acest context, clauza naţiunii celei mai favorizate ar trebui să 
se aplice în domeniul legislativ, în special cu privire la egalitatea  între femei şi bărbaţi.  
 2.7 Extinderea dreptului de iniţiativă  
Parlamentul ar trebui să solicite o reexaminare a dreptului de iniţiativă aproape 
exclusiv al Comisiei, precum şi consolidarea şi extinderea la societatea civilă a 
propriului său drept de iniţiativă. Ar trebui clarificate modalităţile practice pentru a 
pune în aplicare dreptul unui număr de „un milion de cetățeni resortisanţi ai unui 
număr semnificativ de state membre” de a adresa petiţii.  Forumul Agora va funcţiona 
ca un observator pentru a monitoriza acţiunile întreprinse de către instituţiile Uniunii 
pentru a urmări evoluţia acestui drept de iniţiativă.  
 
3. Simplificarea mecanismului instituţional european şi asigurarea unei transparenţe 
mai mari a lucrărilor acestuia 
Un forum al cetăţenilor reprezintă un instrument prin care li se permite instituţiilor să  
consulte societatea civilă şi să menţină un dialog deschis, transparent şi regulat cu 
aceasta. În acest context, trebuie făcută o distincţie clară între grupurile de presiune şi 
societatea civilă, în special atunci când Comisia organizează consultări cu experţii. 
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