
Ce spun cetățenii

în câteva cuvinte

Europei

Campania
VIITORUL



Invitație din partea președintelui Consiliului European de a 
implica autoritățile locale și regionale și cetățenii în 

dezbaterea privind viitorul Europei, care are loc în întreaga UE

UE pentru cetățeni
Dialogurile cu cetățenii și viitorul Europe

PROCESULUIIMPACTUL

Lansarea inițiativei
„Re�ectând asupra Europei”

Avizul dlui C. Rouillon pe tema 
„Reconectarea Europei cu cetățenii 

săi”
CoR este prima instituție a UE care organizează dialoguri
cetățenești la nivel local.

CoR preconizează intensi�carea dialogurilor cu cetățenii.

În măsura posibilului, CoR își organizează dialogurile cu cetățenii în 
paralel cu procesul de consultare a acestora.

Punte de legătură între campania de sensibilizare pe teren lansată de 
Parlamentul European și dialogul cu cetățenii.

Membrii CoR organizează veritabile dialoguri „de jos în sus” cu cetățenii, în 
strânsă cooperare cu instituțiile UE.
Membrii CoR sunt cei mai în măsură să asculte preocupările cetățenilor cu 
privire la viitorul Europei și să informeze în acest sens instituțiile europene.

peste 260 de membri ai CoR
aproximativ 45 000 de cetățeni

peste 250 de evenimente locale

30 000 de răspunsuri la sondajul CoR până la
data respectivă

30 de țări europene și aproximativ 110 regiuni

președintelui Franței, Emmanuel Macron
celor 210 membri ai CoR care au participat la evenimente locale
celor 6 257 de abonați la buletinul informativ „Re�ectând asupra Europei” 
unui număr de aproximativ 4 000 de participanți la evenimente locale
celor peste 120 de parteneri locali și regionali din cadrul evenimentelor locale
instituțiilor UE și celor 500 de centre de informare Europe Direct (EDIC)

Primul raport preliminar a fost pus la dispoziția:

Cifrele-cheie ale evenimentelor localeMartie 2016
mai 2019

Alegerile pentru 
Parlamentul European

23-26 mai
2019

Decembrie
2014

Martie
2016

Primul discurs privind starea Uniunii 
Europene: perspectiva regiunilor și a 

orașelor (SOTREG)

Octombrie
2017

Noiembrie
2016

Conferința CoR privind 
viitorul Europei

10 aprilie
2018

Lansarea consultărilor cu 
cetățenii, propuse de 
președintele Macron

17 aprilie
2018

Primul raport preliminar pe tema „Re�ectând 
asupra Europei. Cum este percepută Europa de 

cetățeni, în regiuni și orașe”

11 aprilie
2018

Avizul dlor K-H. Lambertz și M. 
Markkula privind viitorul Europei 

#SOTREG
Al doilea discurs privind starea Uniunii 
Europene: perspectiva regiunilor și a 

orașelor (SOTREG)

Octombrie
2018

EuroPCom

Noiembrie
2018

Al 8-lea Summit european al 
regiunilor și orașelor

Martie
2019

Summitul european 
de la Sibiu

9 mai
2019

Consiliul European: prezentarea 
unei sinteze privind consultările 

cu cetățenii

Decembrie
2018

Noul mandat al CoR

2020
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În 2016, președintele Consiliului European, dl Donald 
Tusk, a solicitat Comitetului European al Regiunilor 
(CoR) să prezinte – în calitatea sa de voce a orașelor și 
regiunilor – recomandări cu privire la viitorul Europei. 
Ulterior, CoR și-a lansat campania „Reflectând asupra 
Europei”, în cadrul căreia membrii săi au organizat în 
regiunile și orașele lor, evenimente locale împreună 
cu cetățenii, pentru a le afla opiniile. Această broșură 
oferă o imagine de ansamblu a așteptărilor pe care le au 
cetățenii de la Europa viitorului.

Alături de un sondaj online și de o consultare a 
autorităților locale și regionale, care s-au desfășurat 
pe întreg teritoriul UE, punctele de vedere exprimate 
au stat la baza unui aviz elaborat de dl Karl-Heinz 
Lambertz, președintele CoR, și dl Markku Markkula, 
prim-vicepreședintele Comitetului, care a fost adoptat în 
cadrul sesiunii plenare a CoR, la 9 octombrie 2018. Avizul 
pe tema „Reflectând asupra Europei: vocea autorităților 

locale și regionale în serviciul restabilirii încrederii în 
Uniunea Europeană” a fost adoptat la scurt timp după 
ce președintele Lambertz și-a ținut cel de-al doilea 
discurs pe tema „Starea Uniunii: perspectiva regiunilor 
și a orașelor”, cu ocazia unei dezbateri purtate cu 
președintele Parlamentului European, dl Antonio Tajani.

Avizul și discursul constituie punctul focal al 
demersurilor întreprinse de CoR pentru a contribui 
la dezbaterea privind viitorul Europei, în perspectiva 
reuniunii liderilor UE la Sibiu, în 9 mai, și a alegerilor 
europene din 23-26 mai 2019. 

CoR se angajează să garanteze că vocea autorităților 
locale și regionale și a cetățenilor pe care le reprezintă 
acestea va fi auzită în UE, în contextul unui efort de 
a face proiectul european mai transparent și mai 
responsabil din punct de vedere democratic, dar și de a 
dezvolta noi forme de democrație participativă.

Cum comunicăm

Vizitați pagina noastră de internet: www.cor.europa.eu/future.eu

Campania „Viitorul Europei”: un dialog 
între cetățeni, orașe și regiuni și Uniunea 
Europeană

Comunicați-ne ideile voastre privind viitorul Europei!
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Sondajul online și aplicația pentru
dispozitive mobile

Exprimați-vă părerea despre Europa!
www.cor.europa.eu/debate.go

Sondajul online/Aplicația pentru dispozitive mobile este principalul mecanism de 
colectare de feedback al campaniei privind viitorul Europei. Lansat în februarie 2016, 
sondajul a fost utilizat cu succes în statele membre ale UE, în contextul unor eveni-
mente locale, până în prezent �ind primite peste 22 000 de răspunsuri.

De asemenea, el este disponibil ca aplicație pentru toate dispozitivele mobile și în 
toate limbile UE. De reacțiile înregistrate s-a ținut seama la elaborarea avizului Comi-
tetului European al Regiunilor din 9 octombrie 2018, pe tema „Re�ecții asupra 
Europei: vocea autorităților locale și regionale în serviciul restabilirii încrederii în Uniu-
nea Europeană”.

A�ă cum va deveni opinia ta o componentă a dialogului privind viitorul Europei!

Descarcă aplicația Have your say on Europe
Consultă rezultatele în timp real și a�ă mai multe despre evenimentele noastre locale

din întreaga Europă, la adresa www.cor.europa.eu/future.eu

Have your say on Europe
Google Play (Android)

Have your say on Europe
App Store (Apple iOS)

Viitorul Europei4



Ce spun cetățenii

30 de țări

110
de evenimente locale/dezbateri cetățenești180

regiuniîn circa

în

Ap
ro

xi
m

ativ

20 000
de participanți la evenimente locale

p e s t e

Martie
2016

Septembrie
2018

Cifre-cheie

176
de membri

ai CoR

22 000
de răspunsuri la sondaj

M a i  m u l t  d e40 000
de cetățeni
contactați

peste

Cooperarea cu instituțiile UE

42
de centre de 
informare Europe 
Direct (EDIC)

20
de reprezentanțe ale 
Comisiei Europene

3
comisari europeni au luat 
cuvântul în cadrul 
evenimentelor locale: 
Pierre Moscovici, Corina Crețu 
și Elżbieta Bieńkowska  

13
deputați în Parlamentul 
European au participat 
ca vorbitori în cadrul 
evenimentelor locale

președintele Comisiei 
Europene, Jean-Claude 
Juncker

5Cum este percepută Europa de cetățeni, în regiuni și orașe  |



Ce spun cetățeniiHarta evenimentelor locale
și utilizarea hashtagului #eulocal

 peste 20 de evenimente

10-19 evenimente

5-9 evenimente

2-4 evenimente

1 eveniment

Niciun eveniment

5 400
de postări au utilizat 
hashtagul #Eulocal

peste

10 000
de like-uri, distribuiri și comentarii 
legate de postări cu hashtagul 
#Eulocal

peste

1000
de ori au fost menționate 
"dialogurile cetățenești" în ziarele 
din întreaga Europă
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Platformele de
comunicare socială
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Ce spun cetățenii

Trebuie să îmbunătățim 
participarea cetățenilor și 

responsabilitatea democratică.
Nikola Dobroslavić, Dubrovnik, Croația

28/10/2016

Relațiile dintre cetățenii europeni 
și UE au fost denaturate. Având 

în vedere diversele crize cu care se 
confruntă aceasta, este necesară 

o îmbunătățire a responsabilității 
democratice și a funcționării sale.

Paris, Franța 
04/04/2016

Europa nu înseamnă Bruxelles. 
Europa este formată din cetățeni.

UE are nevoie de dialoguri 
permanente cu cetățenii, în 

principal cu cei care nu cred în ea.
Karl-Heinz Lambertz, Bruxelles, Belgia

01/07/2018

Este necesară o îmbunătățire a 
calității democrației.

Budapesta, Ungaria,
sondaj online

CoR ar trebui să contribuie la 
menținerea unui canal de dialog 

permanent cu tinerii.
Georgios Kaminis, Atena, Grecia

19/06/2017 

Cu Europa – da. Cu uniunea 
birocratică a funcționarilor 

europeni – niciodată!
Polonia 

platformele de comunicare socială

Mesaje-cheie

• Responsabilitatea democratică este o temă recurentă în 
discuțiile privind Uniunea Europeană din cadrul forumurilor 
locale.

• Nivelul local este locul potrivit pentru a iniția implicarea 
cetățenilor în conturarea Uniunii Europene, în special cu 
privire la aspecte mai apropiate de preocupările zilnice ale 
oamenilor.

• Sunt necesare canale mai directe de dialog între Uniunea 
Europeană și cetățenii săi.

Toate politicile au o dimensiune locală
Dimensiunea locală este reală, cea națională nu este suficient de aproape, nivelul 
european își pierde contururile Nu există o legătură directă cu UE din cauza lipsei 
unei perspective locale

Viitorul Europei8



Ce spun cetățenii

Trebuie să revenim la un simț 
al „comunității” de care ne am 

îndepărtat în ultimii ani, pentru 
a ne implica în mod proactiv 

împreună cu administrațiile locale 
și pentru a promova beneficiile 

apartenenței la UE.
Kieran McCarthy, Cork, Irlanda 

19/11/2016

Este necesar ca UE să sprijine 
abordarea ascendentă pentru a oferi 

soluții.
Milano, Italia 
05/12/2017

Trebuie să aducem UE mai aproape 
de cetățenii săi, în special de tineri.

Apostolos Tzitzikostas, Salonic, Grecia
20/06/2017

UE trebuie să fie mai prezentă și 
mai aproape de cetățenii săi, și nu 

doar o voce îndepărtată, care se face 
auzită prin intermediul guvernelor 

naționale și al unei birocrații greoaie.
Rheinbach, Germania 

online survey 

Este important ca oamenii să 
înțeleagă că Europa este cu adevărat 

necesară. Pentru tineri, utilitatea 
Europei în viața de zi cu zi nu este 

întotdeauna clară. 
Micaela Fanelli, Bolzano, Italia

17/03/2017

Este necesară o prezentare 
pozitivă a Europei, pentru a 

combate populismul și politica 
antieuropeană.

Bolzano, Italia 
17/03/2017

Mesaje-cheie

• Oamenii percep Uniunea Europeană ca fiind prea distantă, 
prea birocratică și prea lentă pentru a putea răspunde la 
noile provocări.

• Oamenii au mai multă încredere în politicienii lor locali și 
regionali decât în Uniunea Europeană sau în politicienii 
naționali.

• Uniunea Europeană trebuie să depună eforturi, astfel încât 
să ofere soluții pentru probleme, la un nivel mai degrabă 
regional.

Încrederea este esențială
Oamenii se îndoiesc că politica și politicienii pot oferi soluții concrete pentru prob-
lemele lor și acest lucru alimentează neîncrederea

9Cum este percepută Europa de cetățeni, în regiuni și orașe  |



Ce spun cetățenii

A milita pentru Europa este un lucru 
înscris în ADN-ul meu, la fel ca și 
apărarea valorilor Republicii și a 

libertăților și lupta pentru reducerea 
inegalităților.

Christophe Rouillon, Coulaines, Franța 
28/05/2018

O Europă mai socială! Pentru 
a lupta împotriva populismului 

și naționalismului, mai întâi 
trebuie să consolidăm o identitate 

europeană comună și un simț comun 
al apartenenței la Europa.

Sevilla, Spania 
13/09/2017

Nu există o modalitate unică 
de a fi european. Considerăm 

că a venit momentul să spunem 
Europei povestea noastră, astfel 

încât, împreună, să putem găsi noi 
soluții la provocările cu care ne 

confruntăm.
Emil Boc, Cluj-Napoc, România

13/06/2017 

Cu toții suntem europeni! 
Există o singură cale – calea 

europeană!
Localitatea Nea Propontida, Grecia

14/10/2016

Sfatul meu pentru cetățeni și regiuni 
este de a-i implica pe toți. Cetățenii, 
școlile, universitățile, întreprinderile 
trebuie să colaboreze pentru a avea 

un impact pozitiv asupra vieții 
oamenilor.

Tanya Hristova, Gabrovo, Bulgaria
03/10/2016 

Integritatea culturală și valorile 
europene trebuie menținute. 

Oamenii ar trebui să aibă libertatea 
de a alege dacă acceptă migranți din 

afara UE.
Oeiras, Portugalia 

sondaj online

Mesaje-cheie

• Oamenii sunt în continuare entuziasmați de Europa, dar, în 
același timp, se simt deconectați de la modul în care sunt 
adoptate deciziile la nivelul Uniunii Europene. Aceasta se 
aplică nu doar la felul în care percep Uniunea Europeană, ci 
și la politică, în general.

• În comparație cu UE, „Europa” se bucură în continuare de o 
imagine pozitivă în cazul celor mai mulți cetățeni, în special 
în ceea ce privește valorile și beneficiile pe care tânăra 
generație le asociază cu aceasta.

• Noțiunea de unitate și de identitate europeană comună este 
cultivată mai ales de către generațiile mai tinere.

Europa încă mai trezește sentimente 
puternice

Viitorul Europei10
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Se impune definirea unei foi de 
parcurs pentru a reașeza temeliile 

Uniunii noastre, a o simplifica, 
a reforma instituțiile și procesul 
decizional. Trebuie să arătăm că 
liderii politici sunt în măsură să 

răspundă preocupărilor populației.
François Decoster, Caen, Franța

22/05/2018

Trebuie să consolidăm cunoștințele 
cetățenilor și să ajungem la o mai 
bună înțelegere a modului în care 

Brexitul și evoluțiile legislative, 
politice și socioeconomice afectează 

viața de zi cu zi.
Huddinge, Suedia

16/10/2017

Cunoștințele cu privire la UE sunt 
vagi, în special atunci când este 

vorba despre a înțelege ce probleme 
pot fi soluționate la nivel de oraș, de 
regiune și de țară și ce probleme pot 

fi soluționate la nivelul UE.
Stanisław Szwabski , Gdynia, Polonia

02/06/2017

Îmbunătățirea sensibilizării 
cetățenilor cu privire la UE și 
politicile sale, prin încercarea 
de a combate dezinformarea 

și populismul și de a recâștiga 
încrederea.

Agrigento, Italia 
sondaj online

Oamenii simt că Europa este 
îndepărtată de ei și că nu le poate 
soluționa problemele. Alternativa 

este să pornim dela bază, 
instaurând o Europă a oamenilor și 

a regiunilor.
Raffaele Cattaneo, Milano, Italia

15/12/2017

Este nevoie de educație civică și 
de îmbunătățirea informațiilor cu 

privire la oportunitățile de ocupare 
a forței de muncă.

Gdynia, Polonia 
02/06/2017

Mesaje-cheie

• Din dezbaterile locale din întreaga Europă rezultă că se 
știe prea puțin despre ceea ce înseamnă și ce face Uniunea 
Europeană.

• Pentru a înțelege rolul Uniunii Europene este necesar să se 
îmbunătățească fluxul de informații și implicarea oamenilor.

• Educarea cetățenilor și comunicarea cu aceștia într-un mod 
transparent ar trebui să fie o prioritate.

Un semnal îngrijorător
Oamenii nu știu ce este și ce face Europa

11Cum este percepută Europa de cetățeni, în regiuni și orașe  |



Ce spun cetățenii

Gestionarea crizei refugiaților de 
către UE a fost ineficientă, însă 

regiunile și orașele au jucat un rol 
pozitiv.

Manuel Pleguezuelo Alonso, Gijon, Spania
21/09/2016

Membrii CoR ar trebui să se implice 
tot mai mult în acțiunile la nivel 
local și să asculte preocupările și 
propunerile cetățenilor privind 

viitorul Europei.
Markku Markkula, Cork, Irlanda

19/11/2016

Exodul creierelor din România, 
mobilitatea, șomajul și politicile 

de creștere a atractivității regiunii 
pentru tineri reprezintă principalele 

preocupări. 
Cluj-Napoca, România

13/06/2017

În Prešov, de ani de zile, transportul 
este într-o stare deplorabilă. De 
treizeci de ani se discută despre 

posibile soluții, dar nu a fost găsită 
până acum niciuna.

Andrea Turčanová, Prešov, Slovacia 
19/04/2018

De ce UE nu sprijină Italia cu un 
program mai ambițios, în vederea 
gestionării fluxurilor de migrație?

Marcellina, Italia
11/11/2017

Beneficii? Nu există. În calitate de 
proprietar al unei întreprinderi mici 

(IMM), nu primesc de la UE decât 
birocrație și iar birocrație.

Copenhaga, Danemarca
sondaj online

Mesaje-cheie

• Au fost exprimate preocupări comune cu privire la migrație, 
corupție, ocuparea forței de muncă și statul de drept.

• Se așteaptă din partea Uniunii Europene să își intensifice 
eforturile pentru a înfrunta provocările care depășesc 
granițele naționale.

• Este necesară o abordare inovatoare pentru a rezolva 
probleme care merg de la digitizare până la schimbările 
climatice.

Un sentiment de frustrare
Oamenii sunt nemulțumiți de actualul proiect al Europei. Europa nu face suficient 
sau face prea puțin: în orice caz, nu face ceea ce trebuie
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Ce spun cetățenii

Solidaritatea nu funcționează într-o 
singură direcție! Acum trebuie să 
mergem mai departe: vrem ca, în 
contextul crizei refugiaților, țările 
care se sustrag de la obligația de 
solidaritate să fie sancționate.

André Viola, Carcassonne, Franța 
20/04/2018 

Avem nevoie de cooperare și de 
solidaritate în toate țările europene 
în ceea ce privește criza refugiaților. 

Breitenwang, Austria 
08/05/2017 

Datorită politicii europene de 
coeziune, UE se face simțită la nivel 
local. Esența UE ar trebui să constea 

în faptul că rămânem uniți.
Karl-Heinz Lambertz, Bremen, Germania

17/04/2018

Trebuie să armonizăm 
costurile mari ale deplasărilor 

transfrontaliere și dreptul la același 
tratament în spitale, fie ele din 

Germania sau din Belgia.
Saint-Vith, Belgia

15/11/2017

Colaborarea transfrontalieră este 
unul dintre cele mai semnificative 

semne de integrare europeană.
Pavel Branda, Liberec, Republica Cehă

02/11/2017

O cale de urmat pentru o mai bună 
solidaritate: reducerea inegalităților 

dintre regiunile mai sărace și cele 
mai bogate.
Sondaj online

Mesaje-cheie

• În Europa se face un apel puternic la mai multă solidaritate. 

• Responsabilitatea și repartizarea riscurilor sunt esențiale în 
contextul crizei migrației, al crizei financiare și al reducerii 
inegalităților dintre regiuni și țări.

• Politica de coeziune poate contribui la asigurarea unor 
condiții de viață și de muncă mai bune pentru toți oamenii, 
indiferent de locul lor de origine.

Un apel puternic la mai multă solidaritate
Reducerea inegalităților dintre regiunile mai sărace și cele mai bogate
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Ce spun cetățenii

Este aproape imposibil să găsești un 
loc în Toscana care nu a beneficiat 

de politica de coeziune a UE.
Enrico Rossi, Florența, Italia

11/05/2018

Uniunea Europeană poate oferi 
oportunități de specializare inteligentă. 

Acest lucru va conduce la noi 
competențe și cunoștințe, la inovare, la 
ocuparea forței de muncă și, în final, la 

o mai bună calitate a vieții.
Heraklion, Grecia 

04/11/2016

Poporul irlandez vede Europa 
într-o lumină pozitivă datorită 

transformărilor pe care le-a 
cunoscut Irlanda după aderarea 

la UE (de la o economie bazată pe 
agricultură, la o economie bazată pe 

export).
Michael Murphy, Löbau, Germania

18/04/2018

În ceea ce mă privește, UE mi-a 
oferit avantaje în materie de 

educație, deoarece laboratorul școlii 
mele a fost construit cu fonduri 

europene.
Szolnok, Ungaria 

sondaj online

Datorită dialogurilor cu cetățenii, 
aceștia pot lua în discuție chestiunile 

locale și europene și pot afla mai 
multe despre avantajele aduse de 

UE. 
Jelena Drenjanin, Huddinge, Suedia 

16/10/2017

Mesaje-cheie

• Libertatea, mobilitatea, investițiile, infrastructura și 
schimburile educaționale sunt considerate a fi principalele 
beneficii ce rezultă din apartenența la Uniunea Europeană.

• Percepțiile asupra valorii adăugate europene variază de la o 
țară la alta. 

• Oamenii solicită o Europă mai activă în domeniul educației, 
al mediului, al securității și al turismului.

Europa face diferența
Percepția asupra beneficiilor și a valorii adăugate europene

Avantajele aduse de UE pot fi 
constatate într-o gamă largă de 

domenii politice, printre care 
mediul, educația, alimentația și 

agricultura, mobilitatea, libertatea 
de circulație și mass-media.

Berlin, Germania 
platformele de comunicare socială
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Ce spun cetățenii

În materie de politică este necesară o nouă abordare inovatoare, care să 
implice cetățenii și să îmbunătățească calitatea vieții în fiecare regiune, oraș 
și sat, acesta fiind singurul mod în care UE poate deveni mai puternică și mai 

favorabilă incluziunii

Mesaje-cheie

• Deschiderea unor canale regionale și locale de dialog are o 
importanță fundamentală pentru reducerea distanței dintre 
Uniunea Europeană și cetățenii ei.

• Fiecărui cetățean european ar trebui să i se dea posibilitatea 
de a contribui la construirea viitorului Europei.

• Toate politicile sunt locale, iar aceasta este direcția în care 
trebuie să se îndrepte Uniunea Europeană, pentru a deveni 
mai puternică și mai favorabilă incluziunii.

Calea de urmat
Câteva teme de reflecție

Președintele CoR
Karl-Heinz Lambertz

prim-vicepreședintele CoR
Markku Markkulași
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Acțiunile membrilor
– restabilirea încrederii în UE

Karl-Heinz Lambertz – Bremen, Germania, 17/04/2018

Andres Jaadla – Rakvere, Estonia, 24/05/2018

Christophe Rouillon – Coulaines, Franța, 28/05/2018

Tanya Hristova – Gabrovo, Bulgaria, 03/10/2016

André Viola – Carcassonne, Franța, 20/04/2018

Babette Winter si Kata Tüttő – Erfurt, Germania, 17/06/2017

Heinz Lehmann – Leipzig, Germania, 20/04/2018

Markku Markkula – Salonic, Grecia, 20/06/2017
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Iată o scurtă listă cu unii dintre membrii CoR care au organizat eveni-
mente locale începând din martie 2016. Aflați mai multe despre acțiunile 
celor 176 de membri, vizitând harta noastră interactivă, pe pagina de 
interne: www.cor.europa.eu/future.eu

Georgios Kaminis – Atena, Grecia, 19/06/2017

Marco Dus – Vittorio Veneto, Italia, 09/05/2018

Enrico Rossi – Florența, Italia, 11/05/2018

Sirpa Hertell – Pori, Finlanda, 17/07/2018

Dimitrios Kalogeropoulos – Atena, Grecia, 01/03/2018

Mikel Irujo Amezaga și Kieran McCarthy – Pamplona, Spania, 
09/05/2017

Juan Espadas Cejas – Sevilla, Spania, 13/09/2017

Herwig Van Staa – Innsbruck, Austria, 09/05/2017
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Sevilla, Spania, 13/09/2017

Saint-Vith, Belgia, 15/11/2017

Gdynia, Polonia, 02/06/2017

Innsbruck, Austria, 09/05/2016

Cluj-Napoca, România, 13/06/2017

Dubrovnik, Croația, 28/10/2016

București, România, 07/09/2017

Milano, Italia, 15/12/2017

Dezbateri locale
– schimburi de opinii cu cetățenii
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Murcia, Spania, 14/11/2016

Harghita, România, 19/04/2018

Görlitz, Germania, 23/05/2017

Bacău, România, 18/04/2018

Saint-Omer, Franța, 04/05/2018

Maastricht, Țările de Jos, 02/07/2017

Coulaines, Franța, 28/05/2018

Prešov, Slovacia, 19/04/2018



Ce spun cetățenii

Comunicați-vă gândurile, preocupările și ideile privind viitorul Uniunii Europene și faceți-vă auzită vocea! 
Participați la sondajul nostru pe tema „Viitorul Europei” – Comitetul European al Regiunilor vă ascultă:

www.cor.europa.eu/debate.go

Rue Belliard/Belliardstraat 101   |   1040 Bruxelles/Brussel   |   BELGIQUE/BELGIË 
Tel. +32 22822211   |   e-mail: PublicationsCdR@cor.europa.eu   |   www.cor.europa.eu 

@EU_CoR   |   /european.committee.of.the.regions   |   /european-committee-of-the-regions

www.cor.europa.eu/future.eu#EUlocal
#FutureofEurope

eulocal@cor.europa.eu

Octombrie 2018
Editat de Direcția Comunicare a Comitetului European al Regiunilor
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