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ParticiPare
Puteţi să vă implicaţi pentru a face 
viaţa dvs. şi a altora mai bună, la 
nivel local, naţional şi european.  
O formă importantă de participare 
la guvernare este votul, pe lângă 
multe alte forme de participare: 
la locul de muncă, în şcoală, în 
organizaţiile societăţii civile etc.

Guvernanţa
Cetăţenii au dreptul să cunoască de ce, cum şi unde se iau deciziile.  
Ei pot şi candida în alegeri şi se pot implica mai mult în viaţa 
comunităţii lor.

investiţii Pentru 
viitor
Cetăţenii informaţi şi activi 
încearcă să îşi direcţioneze 
societatea către un mod de viaţă 
mai durabil, astfel încât modul în 
care ei îşi satisfac nevoile cotidiene 
să nu pericliteze capacitatea 
generaţiilor viitoare de a răspunde 
propriilor nevoi.

Libertatea şi resPectuL  
faţă de ceiLaLţi
Societatea este îmbogăţită de diversitatea de 
background-uri culturale, de puncte de vedere, 
de gen etc. Cetăţenii se bucură de o serie de 
libertăţi, de exemplu, libertatea de gândire, 
libertatea de exprimare şi de informare şi 
libertatea de întrunire şi de asociere. Aceste 
libertăţi le permit să se implice în societate. informaţii

Cetăţenii informaţi sunt mai în măsură să ia parte la viaţa 
comunităţii.

Informaţii, asistenţă şi consultanţă cu privire la drepturile UE 
pentru cetăţenii UE şi întreprinderile din UE pot fi găsite la 
adresa http://europa.eu/youreurope.

cetăţeni ai Lumii
La provocările globale se poate răspunde 
doar în cooperare cu alţii. Comportamentul 
responsabil începe la nivel individual şi 
continuă cu acţiuni locale şi internaţionale.

inteGrarea
Toţi cetăţenii, indiferent 
de vârstă, gen, handicap, 
origine etc., trebuie să 
beneficieze de şanse egale 
pentru a participa pe deplin 
în societate şi pentru a 
contribui la aceasta.

soLidaritatea dintre 
Generaţii
Societatea este bazată pe schimburi şi 
pe solidaritatea dintre generaţii în cadrul 
comunităţii.

educaţie
Copiii învaţă despre cetăţenie de 
la părinţi şi la şcoală. Părinţii pot 
constitui un exemplu, iar educaţia 
îi poate ajuta să dobândească 
cunoştinţe şi experienţe 
aprofundate.

Cetăţenia UniUnii eUropene 
Carta drepturilor fundamentale a UE garantează drepturile cetăţenilor UE, inclusiv:
• dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul UE; 
• dreptul de a alege şi de a fi ales în cadrul alegerilor pentru Parlamentul European şi al alegerilor locale;
• dreptul de a fi protejat de autorităţile diplomatice şi consulare ale oricărei alte ţări membre a UE;
• dreptul de a adresa petiţii Parlamentului European şi de a sesiza Ombudsmanul european.
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Un cetăţean este un membru al unei comunităţi 
care are drepturi şi obligaţii. Cetăţenii îşi 
îmbunătăţesc treptat înţelegerea pe care o au 
despre cetăţenie şi implicarea lor în comunitate. 
Contribuţia activă a cetăţenilor la viaţa comunităţii 
lor este esenţială pentru democraţie.

Implicaţi-vă în procesul decizional al UE:  
www.eesc.europa.eu 


