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PROIECT DE PROGRAM

Audiere comună JURI – LIBE – AFCO – 
PETI

Cetățenia Uniunii: 
Capacitare, incluziune, participare

Joi, 29 octombrie 2020, 13.45 – 15.45 și 16.45 – 18.45
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Sala: Altiero Spinelli 1G3
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Program

13.45-14.05 Cuvânt introductiv:
 Adrián VÁZQUEZ LÁZARA, președintele Comisiei pentru afaceri juridice (JURI)
 Maite PAGAZAURTUNDÚA, vicepreședintă a Comisiei pentru libertăți civile, 

justiție și afaceri interne (LIBE)
 Antonio TAJANI, președintele Comisiei pentru afaceri constituționale (AFCO)
 Dolors MONTSERRAT, președinta Comisiei pentru petiții (PETI)

PRIMA SECȚIUNE 

Cetățenia Uniunii ca valoare reală pentru cetățeni, inclusiv în timpul pandemiei de 
COVID-19
14.05-15.45

Obiective:
- creșterea gradului de informare cu privire la drepturile, obligațiile și îndatoririle legate de 
cetățenia Uniunii, precum și recurgerea la căi de apel atunci când acestea nu sunt respectate
- garantarea faptului că cetățenii UE își pot exercita în mod efectiv drepturile care decurg din 
cetățenia UE, facilitând exercitarea drepturilor de liberă circulație în UE:
     - prin întărirea cooperării în materie de drept civil și digitalizarea accesului la justiție;
     - prin soluționarea problemelor actuale legate de libera circulație în interiorul statelor 
membre și în Uniune
- promovarea includerii tuturor cetățenilor europeni în UE prin combaterea discriminării, 
- viitorul protecției consulare

Moderatori: 
Adrián VÁZQUEZ LÁZARA, președintele Comisiei JURI
Maite PAGAZAURTUNDÚA, vicepreședintă a Comisiei LIBE 

Intervenții: 
 Assya KAVRAKOVA, directoarea executivă a Serviciului European pentru Acțiune 

Cetățenească (10 minute).

 Forumul European de Tineret (10 minute)

 Marta HIRSCH-ZIEMBINSKA, consilieră principală pentru respectarea Cartei, 
Secretariatul Ombudsmanului European (10 minute)

 Steen ILLEBORG, Europeans Throughout the World (10 minute)

14.45 - 15.30 Sesiune de întrebări cu participarea deputaților

15.30 - 15.40 Reacții din partea vorbitorilor

15.40 - 15.45 Observații finale prezentate de dl Vázquez Lázara, președintele Comisiei JURI, 
și de dna Maite PAGAZAURTUNDÚA, vicepreședintă a Comisiei LIBE 

*****
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SECȚIUNEA A DOUA 

Promovarea incluziunii în cadrul proceselor democratice și a capacitării cetățenilor
16.45-18.45

- Obiective: 
- îmbunătățirea accesibilității alegerilor pentru Parlamentul European, 
- reforma legislației electorale europene - contribuția la o cetățenie UE solidă și cu adevărat 

europeană
- privarea de dreptul de vot în contextul libertății de circulație în UE
- explorarea practicilor în domeniul votului la distanță și al instrumentelor online care pot 

facilita participarea democratică electronică
- impactul pandemiei de COVID-19 asupra exercitării drepturilor electorale și asigurarea 

unor alegeri libere și corecte și a unei dezbateri democratice echitabile
- dreptul de a adresa petiții ca o contribuție la activitatea legislativă a UE 

16.45-16.55 Alocuțiune programatică - Didier REYNDERS, comisar european pentru 
justiție
16.55 - 17.35 Sesiune de întrebări cu participarea deputaților

17.35-17.40 Răspunsuri ale comisarului Reynders

17.40-18.30 Promovarea incluziunii în cadrul proceselor democratice și a capacitării 
cetățenilor

Moderatori: 
Antonio TAJANI, președintele Comisiei AFCO
Dolors MONTSERRAT, președinta Comisiei PETI

Intervenții:
 Francisco LUPIÁÑEZ-VILLANUEVA, Open Evidence (7 minute)
 Fundația ECIT (privind drepturile, implicarea și încrederea cetățenilor europeni) 

(7 minute)

17.55 - 18.25 Sesiune de întrebări cu participarea deputaților

18.25-18.30 Reacții din partea vorbitorilor 

****

18.30 Observații finale
 Salla SAASTAMOINEN, director general interimar, DG JUST
 Antonio TAJANI, președintele Comisiei AFCO
 Dolors MONTSERRAT, președinta Comisiei PETI


