
Capacitarea cetăţenilor și protejarea drepturilor acestora

Cetăţenia Uniunii reprezintă o realizare importantă a proiectului european. Aceasta nu înlocuiește cetăţenia naţională: sunteţi 
cetăţean european dacă sunteţi cetăţean al oricăruia dintre cele 27 de state membre. În calitate de cetăţean al Uniunii, beneficiaţi, 
de exemplu, de libera circulaţie în UE, precum și de drepturi politice și democratice, precum dreptul de a participa la alegerile 
pentru Parlamentul European.  

Raportul privind cetăţenia Uniunii  
La fiecare trei ani, Comisia raportează cu privire la modul în care cetăţenii Uniunii pot beneficia de drepturile lor în viaţa de zi cu zi 
a acestora, atunci când lucrează, călătoresc, studiază sau participă la viaţa democratică a UE. Raportul din 2020 privind cetăţenia 
arată în mod clar că cetăţenii Uniunii își utilizează mai frecvent drepturile, lucru indicat, de exemplu, de o mai mare prezenţă la 
vot. În același timp, au apărut noi provocări, nu în ultimul rând în contextul izbucnirii pandemiei de COVID-19. Conștientizarea 
faptului că sunteţi cetăţean al Uniunii reprezintă un prim pas către o mai bună exercitare a drepturilor dumneavoastră.
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Figura 1 - Gradul de familiaritate cu termenul „cetăţean al Uniunii Europene” (% - UE)

Peste 90% dintre respondenţii din 
cadrul unui sondaj Eurobarometru 
sunt familiarizaţi cu termenul 
„cetăţean al Uniunii Europene”.
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cetăţenia Uniunii

FIȘĂ INFORMATIVĂ

Justiţie și  
consumatori



Participare democratică, capacitare și incluziune

Facilitarea liberei circulaţii și simplificarea vieţii de zi cu zi

0

10

20

30

40

Sursă: Sondajul Eurobarometru Flash 485

Sunt total de 
acord   
Tind să fiu de 
acord   
Tind să nu fiu de 
acord 

Nu sunt deloc 
de acord
Nu știu

februarie/martie 2020octombrie 2015noiembrie 2012

Libertatea de circulaţie, care permite oricărui 
cetăţean al UE să locuiască, să lucreze sau să 
studieze în orice stat membru, este dreptul cel 
mai preţuit al cetăţenilor UE.

Figura 3 – Libera circulaţie a cetăţenilor UE în cadrul UE aduce 
beneficii generale economiei (ŢĂRII NOASTRE) (% - UE)

Figura 2 – Prezenţa la vot în cadrul alegerilor pentru Parlamentul European (2004-2019)Democraţiile depind de participa-
rea cetăţenilor acestora. Cetăţenii 
europeni își exercită din ce în ce 
mai mult drepturile electorale, 
astfel cum s-a demonstrat în cad-
rul alegerilor din 2019 pentru Par-
lamentul European.

Sursă: Parlamentul European în colaborare cu Kantar

2004 45,47%

2009 42,97%

2014 42,61%

2019 50,66%

Pentru a consolida în continuare participarea și incluziunea democratică, Comisia...

 Va actualiza normele UE privind drepturile de vot ale cetăţenilor mobili ai UE la alegerile 
municipale și europene.

 Va colabora mai îndeaproape cu Reţeaua europeană de cooperare privind alegerile.

 Va sprijini observarea independentă a alegerilor. 

 Va sprijini democraţia deliberativă și va adopta abordări inovatoare cu privire la participarea 
cetăţenilor la procesul legislativ al UE.     

 Va sprijini incluziunea cetăţenilor UE în societatea europeană.

 Va spori gradul de conștientizare cu privire la legătura importantă dintre activităţile culturale, 
toleranţă și participarea democratică. 

 Pentru a facilita libera circulaţie și a simplifica viaţa de zi cu zi, Comisia...

 Va actualiza orientările UE privind libera circulaţie, ţinând seama de măsurile introduse ca urmare 
a unor preocupări legate de sănătatea publică, precum și de diversitatea familiilor („familii cur-
cubeu”).

 Va promova includerea soluţiilor transfrontaliere privind e-guvernarea și activităţile economice electron-
ice în cărţile de identitate nou eliberate.   

 Va proteja drepturile cetăţenilor Uniunii care au reședinţa în Regatul Unit, în conformitate cu Acor-
dul de retragere.  

 Va sprijini dezvoltarea instrumentelor de planificare a călătoriilor care implică mai multe moduri de 
transport. 
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Protejarea cetăţenilor Uniunii în perioade de criză

  Își va continua activitatea de edificare a unei Uniuni Europene a Sănătăţii solide și va pune în 
aplicare, împreună cu statele membre, strategia UE privind vaccinurile împotriva COVID-19.

 Va revizui normele UE privind protecţia consulară pentru a îmbunătăţi capacitatea UE și a 
statelor membre de a proteja cetăţenii Uniunii în perioade de criză.

În perioada februarie-mai 2020, statele 
membre, sprijinite de Comisia Europeană și 
de Serviciul European de Acţiune Externă, 
au adus acasă peste 600.000 de cetăţeni 
europeni afectaţi de restricţiile de călătorie 
din întreaga lume.

Pandemia COVID-19 ne-a afectat pe toţi, deși în moduri 
diferite. De asemenea, pandemia a scos în evidenţă inegal-
ităţile existente în societatea noastră. Europa a răspuns la 
mai multe niveluri, implicând guvernele naţionale, industria 
și societatea civilă.

Protejarea și promovarea cetăţeniei Uniunii

În ultimele trei decenii, peste 10 milioane 
de persoane au participat la programul 
Erasmus+ și la programele care l-au precedat, 
construind legături și identitate comună în 
întreaga UE.   

Cetăţenia Uniunii reprezintă un simbol al identităţii noastre 
europene comune – bazată pe egalitate, nediscriminare și 
incluziune. Promovarea și protejarea valorilor și integrităţii 
cetăţeniei UE sunt de o importanţă deosebită.

 Va continua să monitorizeze sistemele din UE de acordare a cetăţeniei pentru investitori 
(„pașaportul de aur”) și să acţioneze în consecinţă.   

 Va propune noi măsuri cu privire la egalitate și de combatere a discriminării.   

 Va încuraja sentimentul de identitate europeană al tinerilor prin intermediul programului ERAS-
MUS+, al Corpului european de solidaritate și al acţiunilor Jean Monnet.

 Va continua să monitorizeze impactul măsurilor restrictive instituite în timpul crizei provocate 
de pandemia de COVID-19, asupra drepturilor care decurg din cetăţenia UE și asupra dezbat-
erii democratice echitabile.

Pentru a proteja și a promova cetăţenia Uniunii, Comisia...

Pentru a proteja cetăţenii Uniunii în perioade de criză, Comisia...
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