
 

Europa mea 
Colecție de texte argumentative  

Editura „Școala Vremii”                                      Arad, 2019 
ISSN 2668-635X  

ISSN-L 2668-635X 
 

 

  

Numărul 1 / Octombrie 2019 



1 
 

                                   

 

 

 

Coordonatori: 

Prof. Eugenia Groșan 

Prof. Laura Putnic 

Prof. Camelia Avramescu 

Prof. dr. Marius Țiu 

 

 

Editor:  

Ramona Varga  

 

 

 

 

 

 

Editura „Școala Vremii” Arad 

 

ISSN 2668-635X 

ISSN-L 2668-635X 

 

 

 

 

  



2 
 

 

Cuprins 
 

Imaginând viitorul european ................................................................................................................................ 3 

Importanța participării la vot ................................................................................................................................ 5 

Chiar contăm? ....................................................................................................................................................... 7 

Fă-ți opinia auzită.................................................................................................................................................. 9 

Combaterea discriminării.................................................................................................................................... 11 

Democrația participativă în UE ........................................................................................................................... 13 

U.E. – un actor considerabil pe scena mondială ................................................................................................. 15 

Parlamentul European ........................................................................................................................................ 18 

Democrația în U.E. și avantajele ei ..................................................................................................................... 20 

Unitate în diversitate .......................................................................................................................................... 22 

Importanța votului și a exprimării opiniei .......................................................................................................... 24 

Importanța democrației participative în UE ....................................................................................................... 26 

Democrația – sănătatea societății ...................................................................................................................... 28 

 

 

 

  



3 
 

 

Imaginând viitorul european 
 

Formată pe ruinele lăsate în urmă de către cele două războaie mondiale, Uniunea 

Europeană și-a șters sângele de pe față și durerea din suflet și s-a ridicat puternică, determinată ca 

astfel de orori să nu mai existe.  

Uniunea Europeană este o organizație politică ce s-a constituit în mai multe etape. Dacă la 

început a fost doar o organizație economică, între timp și-a extins atât granițele, cât și 

competențele, devenind o colaborare pe plan politic, economic și militar care urmărește o mai bună 

satisfacere a drepturilor cetățenești. Scopul constituirii Uniunii Europene a fost întărirea 

economică, politică și socială a tuturor națiunilor implicate și devastate de-al doilea război 

mondial.  

Motto-ul Uniunii Europene este ,,unitate în diversitate” și a fost folosit prima oară în anul 

2000. Semnificația acestei devize cuprinde o serie întreagă de obiective, respectiv să mențină și să 

amplifice pacea statornică între statele membre și vecinii săi, plus cooperare pe plan economic. 

Din punct de vedere politic, locul monarhiilor și al regimurilor totalitare a fost schimbat din mers 

în contextul inițierii unor noi constituții care să sublinieze și să afirme cât mai clar drepturile 

cetățenilor săi.  

Ideea necesității drepturilor omului este foarte veche, având origini în secolele trecute. 

Pentru UE, pionul central al crezului său este cetățeanul, care trebuie protejat și căruia trebuie să i 

se asigure anumite drepturi si libertăți. Ideea unei uniuni a țărilor Europei vine din dorința de a 

evita izbucnirea unui alt război,  WWIII, în contextul în care cea mai mare amenințare actuală este 

terorismul. Europa s-a confruntat cu multe probleme de securitate, atacurile teroriste au continuat, 

iar pacea trebuie restaurată. Niciun stat membru nu este suficient de puternic de unul singur. 

Conform zicalei ,,Unde’s mulți, puterea crește”, UE reunește puterile tuturor membrilor săi în 

încercarea de a menține securitatea bătrânului continent, chiar dacă desenarea hărții Europei s-a 

făcut conform intereselor marilor puteri. Așa cum am spus, terorismul este cea mai mare problemă 

a cetățenilor, acesta amenință securitatea, dreptul și libertatea cetățenilor. Cu toții știm că  Europa 

se confruntă cu aceste probleme, dar ea trebuie înștiințată că avem nevoie de maximă protecție și 

că această problemă trebuie să fie pe primul plan.  
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În opinia mea, viitorul european înseamnă lipsa temerilor privind apropierea unui nou 

război care ar distruge tot ce știu despre Europa astăzi. Pentru mine acest lucru este imaginea în 

care călătoresc la Paris, vizitând Turnul Eiffel fără teama că la coborâre găsesc oameni cu arma în 

mână îndreptată spre mine; mergând la Târgul de Crăciun în Berlin fără ca acesta să fie ultimul 

lucru pe care îl văd; luând metroul în Londra fără să îmi fie frică că va exploda sau pur și simplu 

plimbându-mă pe străzile din Barcelona fără a urmări cu teamă mașinile din jur.  

Uniunea Europeană este construită pe unitate în diversitate și nu pe unitate în omogenitate. 

Cu alte cuvinte nu se dorește o nivelare, ci o colaborare în care fiecare aduce ce are mai bun 

tolerându-i pe ceilalți, pentru că  fiecare e diferit. Viitorul UE este larg disputat pe scena politica 

internațională; depinde de capacitatea UE de a trece peste probleme cu care se confruntă azi, pentru 

ca mâine să mai poată exista. Extinderea UE nemaiîntâlnită până azi duce cu gândul la o 

construcție durabilă, un edificiu clădit cu greu și care trebuie menținut. Da, se vor depăși probleme, 

dar va fi nevoie de o reașezare a UE prin prisma obiectivelor sale, a statelor membre și a regulilor 

impuse și respectate. Niciun drum către  succes nu există fără obstacole.   

 

Pentru mine, UE înseamnă o lume a prosperității, fără criminalitate și nesiguranță. Viitorul 

UE depinde de noi. De mine, de tine, de cel din dreapta ta.... de noi  toți.   

 

ANCA PAULA 

Clasa a X-a E 

Colegiul Național „Elena Ghiba Birta”Arad  
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Importanța participării la vot 
 

Votul, prin definiție, este exprimarea opiniei cetățenilor unui stat în legătură cu alegerea 

reprezentanților lor în organele de conducere. În societățile democratice, guvernele sunt rezultatul 

alegerilor libere. Cetățenii merg la urne și le acordă votul lor candidaților sau partidelor politice 

preferate. Votul este expresia formală a sprijinului dumneavoastră față de o idee, un candidat, un 

grup de candidați sau un partid. În funcție de țara din care proveniți, puteți vota, de obicei, la 

alegerile municipale, regionale, naționale și europene. 

 

După Al Doilea Război Mondial, integrarea europeană a fost văzută ca o necesitate pentru 

egalitatea țărilor și ajutor reciproc. Democrația sprijină această idee europeană de egalitate, astfel 

votul evidențiază ideea că fiecare persoană trebuie să aibă oportunitatea de a influența deciziile 

care afectează oamenii dintr-o societate, de asemenea și ideea de autonomie individuală, prin care 

fiecare e capabil să-și controleze propriile decizii. Fiecare adult are dreptul la vot, indiferent de 

sex, clasă, ocupație și așa mai departe. Este un drept fundamental în care toți cetățenii au 

posibilitatea de a alege cine îi reprezintă. Fiecare partid care concurează în orice alegeri anunță și 

stabilește diverse beneficii și reforme sociale pentru poporul lor. Unele dintre aceste partide 

politice ar putea fi înșelătoare cu reformele inițiale, dar pot avea intenția de corupție. Este 

responsabilitatea și abilitățile cetățeanului care decide care guvern este ales. 
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Votul reprezintă responsabilitatea civică a fiecărui individ, implicarea în comunitatea în 

care trăiește. Însă un lucru îngrijorător este faptul că majoritatea tinerilor cu vârste cuprinse între 

18-24 de ani nu își exercită acest drept. Tinerii alegători reprezintă jumătate din populația care 

votează, făcându-i o forță politică puternică. Ei trebuie să voteze pentru a influența direct 

problemele care le-ar putea afecta viața în anii următori. Una dintre cauze ar putea fi lipsa educației 

civice în școli, sau predarea ei la o vârstă la care copiii nu sunt destul de dezvoltați pentru a înțelege 

materia. O altă cauză este reprezentată de lipsa de interes, lucru vizibil și în statisticile efectuate. 

Spre exemplu, în anul 2017, în Franța doar 42,64% din populația tării a mers la vot, iar în România 

procentul este de 37,79%. 

În concluzie, votul este simpla exprimare a opiniei, într-un mod pașnic, cu scopul 

îmbunătățirii și remodelării comunității în care trăim. Avem o voce care poate fi auzită, astfel votul 

nostru contează, are un impact în societate și influențează demersurile țării. 

 

BANCIU IULIA 

Clasa a X-a E 

Colegiul Național „Elena Ghiba Birta”Arad 
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Chiar contăm? 
 

Winston Churcill spunea că democrația este cea mai bună formă de guvernare pe care am 

avut-o până acum. Poate cea mai bună explicație este că în cadrul sistemelor democratice fiecare 

individ are oportunitatea de a-și exprima opinia prin intermediul votului, astfel vorbind de 

democrație participativă. 

Democrația participativă este o caracteristică comună a tuturor țărilor membre ale Uniunii 

Europene. Acest principiu democratic există atât pe plan intern cât și în cadrul Instituțiilor 

Europene. Astfel că fiecare țară are posibilitatea de a lua parte în procesul decizional al acestei 

entități internaționale. Dar întrebarea care se ridică la finalul zilei este dacă cu adevărat contăm cu 

toții în egală masură. 

În primul rând, sunt 28 de țări membre (dacă luăm în considerare și Marea Britanie ), 28 

de țări care se diferențiază prin cultură, statut economic sau mediu social. Astfel, fiecare dintre 

aceste țări are necesități diferite, ceea ce înseamnă că fiecare țară se raportează diferit la Uniunea 

Europeană. Tocmai din acest motiv, e ideal ca fiecare țară să-și exprime opinia prin votul 

cetățenilor la alegerile europarlamentare sau ca fiecare reprezentant să aducă viziunea țării pe care 

o reprezintă, pentru ca decizia finală să poate întotdeauna să fie favorabilă tuturor membrilor. 

În al doilea rând, nu există diferențe între voturi. Fiecare vot contează în egală masură cu 

celelalte. Prin această egalitate ca importanță în cadrul Uniunii dată de vot se oferă șanse egale 

tuturor membrilor să-și atingă interesele naționale prin colaborarea internațională și prin sprijinul 

european. Oportunitățile date de reprezentativitatea Uniunii oferă avantaje atât statelor care sunt 

în curs de dezvoltare, ajutându-le să aibă un proces cât mai eficient posibil (spre exemplu prin 

fonduri europene), dar ajută în egală măsură și statele care au deja un statut de dezvoltare ridicat 

(prin deschiderea a noi piețe europene pe întreg continentul). 

Și, nu în ultimul rând, contează și reprezentarea în afara continentului. Multe dintre 

problemele mondiale sunt gestionate de fiecare țară europeană pe baza unei consens între membri. 

Țările adoptă poziții comune pentru a putea avea un rezultat benefic nu doar pe plan național cât 

și la nivel european. Cel mai  recent eveniment de o asemenea amploare a fost Criza Imigranților 
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din anul 2015, care a fost o problemă intens dezbătută în cadrul Uniunii pentru ca fiecare țară să 

poate gestiona eficient acest moment. 

 

 

Printr-un simplu vot al meu ca tânăr de 19 ani, pot contribui nu doar pentru interesele mele 

personale, nu doar pentru un interes național, ci pentru a putea contribui la o viziune europeană. 

Așa că, indiferent de statut, țară de origine, este important să contribuim prin votul nostru pentru 

a putea atinge maximul de potențial oferit de sistemul democratic, iar acest lucru se poate întâmpla 

doar prin participarea și implicarea noastră. 

 

BONTEA HORAȚIU 

Clasa a XII-a E 

Colegiul Național „Elena Ghiba Birta”Arad 
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Fă-ți opinia auzită 
 

 Răsfoind o carte de  istorie, putem ușor să identificăm anumite greșeli pe care omenirea le-

a făcut și continuă să le facă, totuși am reușit să ne dezvoltăm de-a lungul anilor pentru că am fost 

nemulțumiți cu anumite circumstanțe și am aspirat la mai mult. 

 Eu consider că democrația este cea mai importantă în evoluție și că ar trebui să ne implicăm 

cu toții mai mult, fie că este doar un simplu proiect, un vot sau un protest. De cele mai multe ori, 

un protest sau un proiect pot aduce o schimbare spre bine. Pentru a reuși să transformăm Uniunea 

Europeană în ceva care să ne mulțumească, eu cred că primul pas care ar trebui făcut este 

implicarea în diferite activități. Democrația înseamnă voința poporului, libertatea acestuia de-a 

alege și respectarea drepturilor omului. Pentru aceste simple drepturi și pentru dreptul de-a vota, 

mulți oameni au luptat și au murit. Unii oameni consideră mersul la vot datoria lor civică deoarece 

nu a fost ușor de obținut, însă tot mai multă lume arată o mare indiferență legată de vot sau chiar 

de viitorul țării și putem vedea acest dezinteres în foarte multe țări din Europa. Toate eforturile 

depuse pentru obținerea acelui vot ajung să fie uitate și pierdute în umbrele trecutului.  
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 Această indiferență se creează și pentru că cei mai mulți oameni consideră că opinia lor 

nu contează sau nu va schimba nimic, însă cel mai important lucru pe care ar trebui să-l știm este 

că fiecare opinie contează și fiecare acțiune, orice fel de  implicare, poate să schimbe ceva chiar și 

în cea mai mică măsură. Cum ar fi mișcarea mai multor studenți din Europa împotriva încălzirii 

globale, care a fost inițiată de o adolescentă pe nume Greta Thunberg care în fiecare vineri pleca 

de  la școală pentru a protesta legat de schimbările de climă. Acest eveniment printre multe altele 

ne arată cât de importantă este o opinie și ce efect mare poate să aibă, indiferent că ești un 

adolescent, un adult și așa mai departe. Pentru a reuși să realizăm schimbările pe care ni le dorim, 

implicarea este un lucru esențial, cu atât mai mult într-o democrație fiindcă nu vom putea primi 

sau realiza ceea ce vrem fără măcar să spunem ce ne dorim sau să facem ceva în privința asta. 

Astfel să creăm mai mult interes în problemele din ziua de astăzi care sunt ignorate de cei mai 

mulți dintre noi. 

În concluzie, eu consider implicarea în anumite acțiuni și evenimente, fie că este o 

colaborare, un protest sau doar un proiect, esențiale pentru a reuși să ne dezvoltăm mai mult, pentru 

că fiecare opinie contează și poate face o schimbare dacă măcar încercăm să facem acea schimbare, 

iar acțiunile noastre pot avea o mare influență dacă măcar încercăm să o facem auzită. 

 

CĂTANĂ ANDREEA 

Clasa a X-a E 

Colegiul Național „Elena Ghiba Birta”Arad 
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Combaterea discriminării 
 

 Chiar și numai din denumire putem înțelege clar care este una dintre cele mai importante 

valori ale Uniunii Europene: unitatea. Unitate nu doar în sensul tradițional, vechi, ci o variantă de 

actualitate, care include tot mai multe categorii și tipologii de oameni; diversitate. Motivul pentru 

care am ales să mă concentrez pe această latură a Uniunii Europene este tocmai contextul actual 

al țării noastre (sau chiar al Europei de Est), context în care valorile tradționaliste și valorile noi, 

vestice, duc o luptă pe care prea rar o câștigă în cele din urmă. Trăim într-o țară în care 

discriminarea e încă o problemă majoră, însă aceasta pare să fie gestionată tot mai bine de la 

aderarea la Uniunea Europeană.  

 

 

 Probabil cea mai importantă armă împotriva excluziunii sociale este reglementarea 

legislativă pe care o impune UE tuturor statelor membre. Există un set de legi clare care 

cataloghează ca fiind ilegal orice act de discriminare, fie el legat de religie, orientare sexuală sau 

rasă. Această constrângere asupra statelor este benefică fiindcă în lipsa unei autorități precum UE, 

multe state ar fi rămas cu aceleași idei vechi și constituții conservative pentru mulți ani. 

 O altă inițiativă importantă pentru progresul statelor europene în acest sens este reprezentat 

de ONG-urile și activitățile desfășurate de Uniunea Europeană pentru a combate fenomenul 
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discriminării. „European Network agains Racism”, „Equinet” și „Caritas” sunt doar câteva 

exemple din multele asociații preocupate de ideea unei Uniuni cât mai funcționale și corecte. 

Conferințe, activități în școli, broșuri și campanii de informare, ideile și mentalitățile încep, ușor-

ușor, să se schimbe, înclinând către varianta tolerantă tot mai des.  

 A treia componentă importantă a UE când vine vorba de lupta împotriva inechității este 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului. CEDO a fost creată pentru sistematizarea procedurii 

plângerilor în materia drepturilor omului provenite din statele membre ale Consiliului Europei.  

Misiunea Curții este să se asigure de respectarea prevederilor Convenției Europene a Drepturilor 

Omului și a Protocoalelor suplimentare de către statele membre. Orice cetățean are dreptul să 

depună o plângere atunci când se simte nedreptățit de conducerea propriei țări. Astfel, oricât de 

corupt ar fi un stat, cetățenii pot oricând să conteze pe cineva care să îi reprezinte și să îi ajute să 

își facă dreptate.  

 Odată cu aderarea la UE, am ajuns în contact direct cu valori noi, lucru care a eliminat  

discriminarea instituțională, însă pe lângă asta, și perspectiva populației a început să se schimbe: 

am ajuns să înțelegem, în număr tot mai mare, cât de important este să cunoaștem pe cineva înainte 

să judecăm. Să vedem valoarea unui om înaintea culorii pielii sale, să-l ascultăm indiferent de 

religia lui sau de alte criterii subiective. 

 

DANCIU TEODORA 

Clasa a X-a E 

Colegiul Național „Elena Ghiba Birta”Arad 
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Democrația participativă în UE 
 

Democrația participativă presupune apropierea autorităților de cetățeni pentru o consultare 

eficientă în luarea anumitor decizii, proiecte, legi etc. Aceasta dorește să facă toți cetățenii să spună 

problemele cu care se confruntă și dacă au sugestii în legătură cu rezolvarea acestora. 

Din punctul meu de vedere, acest concept are un scop foarte bun: implicarea cetățenilor în 

viața politică. În primul rând, cetățenii vor beneficia de informații legate atât de drepturile lor, cât 

și de obligații. Țările vor avea parte de un popor bine informat și care se va implica mult mai mult, 

iar astfel va crește și calitatea democrației. În al doilea rând, democrația participativă dorește să 

asigure tuturor cetățenilor posibilitatea de a se implica în tot ce ține de viața politică a țării.  

Odată cu acest concept, cred că s-ar rezolva problema protestelor. Din moment ce fiecare 

cetățean va fi întrebat despre problemele care îl afectează atât în mod direct, cât și indirect și va fi 

informat despre opțiunile pe care le are, nemulțumirea de după vot va fi scăzută, iar astfel poporul 

va simți că a făcut ce a putut, adică s-a prezentat la vot și și-a susținut opinia liber. 
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Principalii susținători ai democrației participative consideră acest lucru drept o dezvoltare 

politică adecvată, având în vedere deficiența democratică inerentă a modelelor reprezentative. În 

general, argumentat ca un intermediar între democrația directă și cea reprezentativă, forțele 

presupuse ale democrației participative constau în implicarea mai mare a cetățenilor, controlul 

popular și relațiile sociale egalitare și neexploatatoare. Democrația participativă vine cu multe 

avantaje și pe partea educativă. După cum spuneau Rousseau și Mill, o mai mare participare 

politică poate conduce publicul să caute sau să atingă calități superioare de participare în ceea ce 

privește eficacitatea și profunzimea: "cu cât mai mulți indivizi participă, cu atât mai bine sunt 

capabili să facă acest lucru".  

În concluzie, sunt de părere că în fiecare țară acest concept este primit diferit și durata de 

acomodare a fiecărui popor variază, dar totodată îl încurajez și îl susțin. 

 

HARȘANI ARIANA 

Clasa a X-a E 

Colegiul Național „Elena Ghiba Birta”Arad 
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U.E. – un actor considerabil pe scena mondială 
 

Relațiile UE cu restul lumii se bazează pe solidaritate și cooperare. Provocările precum 

schimbările climatice, extremismul violent, traficul și migrația neregulamentară nu țin seama de 

frontiere. Aceste amenințări ne afectează pe toți și doar prin colaborarea cu țările partenere din 

lumea în curs de dezvoltare putem aborda sărăcia extremă care le alimentează și le conduce. 

Scopul UE este de a combate cauzele sărăciei. Aceasta înseamnă nu doar contribuția la 

asigurarea unui acces decent la alimente, apă curată, asistență medicală, educație și terenuri; nu 

doar dezvoltarea unei infrastructuri vitale de transport și energie și un mediu curat. Aceasta 

înseamnă, de asemenea, construirea și consolidarea democrației, a drepturilor omului (inclusiv 

a egalității între femei și bărbați) și a statului de drept. Fără aceste lucruri nu pot fi dezvoltate 

societăți sigure și stabile, în care oamenii să poată prospera și în care întreprinderile locale să 

investească și să crească, precum și să genereze locuri de muncă durabile. 

UE depune eforturi considerabile pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, 

a încuraja alți poluatori majori să ia măsuri decisive și a aborda consecințele inevitabile ale 

schimbărilor climatice. Pentru a menține schimbările climatice sub niveluri periculoase, 

comunitatea internațională a convenit ca actuala creștere medie a temperaturii globale să fie 

menținută la o valoare mult mai mică de 2°C peste nivelurile preindustriale, obiectivul fiind de 

a limita creșterea la 1,5°C. Combaterea schimbărilor climatice acum poate avea ca efect evitarea 

costurilor umane și economice în viitor. Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice 

include construirea de structuri de apărare împotriva inundațiilor, dezvoltarea de culturi rezistente 

la secetă și modificarea reglementărilor privind construcțiile. Schimbările climatice sunt integrate 

în toate domeniile bugetului UE, iar 20% din bugetul UE pentru perioada 2014-2020 va fi cheltuit 

pentru inițiative legate de climă. Pe termen lung, UE se angajează să își reducă emisiile de gaze cu 

efect de seră cu 85 % până în 2050 în comparație cu 1990. 

UE, împreună cu statele sale membre, este cel mai important donator de ajutor umanitar la 

nivel mondial, oferind și coordonând asistență pentru persoanele care trăiesc în zonele afectate de 

dezastre în Europa și în întreaga lume. UE furnizează asistență persoanelor afectate de crize. În 

2016, ajutorul UE de 2,1 miliarde EUR a sprijinit peste 120 de milioane de persoane din peste 80 
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de țări. UE are ca scop salvarea și protejarea vieților omenești; protejarea integrităţii și demnităţii 

populațiilor afectate de catastrofe naturale și de crizele provocate de om; îmbunătățirea pregătirii 

pentru cazurile de dezastre, de exemplu prin dezvoltarea de sisteme de alertă timpurie, precum și 

protejarea și asigurarea viitorului copiilor implicați în dezastre provocate de om sau naturale. 

UE a dedicat peste 10 miliarde EUR pentru a face față crizei refugiaților, finanțând proiecte 

care să răspundă celor mai urgente nevoi umanitare ale refugiaților care sosesc pe tărâmurile 

europene. De asemenea, UE acordă ajutor umanitar refugiaților și migranților din țările din afara 

UE și sprijină eforturile de abordare a cauzelor profunde ale migrației neregulamentare. Pe baza 

unei propuneri a Comisiei Europene, statele membre au convenit să transfere solicitanți de azil din 

Grecia și Italia în alte țări din UE. De asemenea, UE dorește să creeze modalități sigure și legale 

pentru ca solicitanții de azil să poată intra în UE. Peste 620 000 de vieți au fost salvate în Marea 

Egee și în Marea Mediterană începând din 2015 datorită operațiunilor de salvare italiene și grecești 

și activității Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, înființată în 2016. 

 

 

UE garantează o serie de drepturi fundamentale cetățenilor săi și îi protejează de 

discriminare, în timp ce spațiul UE comun de justiție contribuie la soluționarea problemelor 

juridice transfrontaliere atât pentru cetățeni, cât și pentru întreprinderi. Acest set de drepturi este 
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asigurat de UE și include următoarele: norme care împiedică discriminarea pe motive de sex, rasă 

sau origine etnică, religie sau convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală; dreptul tuturor 

persoanelor de a-și proteja datele cu caracter personal datorită normelor intrate in vigoare în mai 

2018; Carta drepturilor fundamentale, care reunește toate drepturile personale, civice, politice, 

economice și sociale de care se bucură persoanele din UE. Acestea sunt garantate de Uniunea 

Europeană în cazul în care este implicat dreptul UE. 

Politicile UE în materie de justiție și drepturi fundamentale, respectiv coordonarea 

normelor de justiție, standarde minime în întreaga UE și accesul la justiție în condiții egale în toate 

țările, reprezintă aspecte-cheie. De exemplu, victimele infracțiunilor au un set comun de drepturi 

minime oriunde s-ar afla în UE. Această coordonare sprijină, de asemenea, întreprinderile să 

comercializeze și să opereze pe întreaga piață unică a UE.  

Vom putea judeca dacă UE a realizat ce și-a propus la început și dacă a obținut rezultate 

optime numai dacă putem răspunde la întrebări precum: „Cum putem găsi o soluție echitabilă și 

pe termen lung la problema imigrației și a refugiaților?” sau „Cum putem găsi soluții etice la 

problemele majore, dar sensibile pe care le pune utilizarea excesivă a mediului înconjurător?”. 

Dacă va reuși să găsească răspunsuri la aceste întrebări, Europa se va bucura în continuare de 

respect și va rămâne o sursă de inspirație pentru restul lumii. 

 

IERCOȘAN MARIA 

Clasa a IX-a C 

Colegiul Național „Elena Ghiba Birta”Arad 
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Parlamentul European 
 

Ce este Parlamentul European și cum ne influențează viața de zi cu zi? 

Parlamentul European este singura instituție a Uniunii Europene aleasă în mod direct de 

către cetățeni și este una dintre cele mai mari adunări parlamentare. Este alcătuit din 751 de 

deputați aleși în cele 28 de state membre ale Uniunii Europene extinse. 

În trecut, acesta obișnuia să fie o adunare cu rol consultativ, al cărui membri erau delegați 

din cadrul parlamentelor naționale ale statelor Uniunii Europene. Din 1979, însă, membrii lui sunt 

aleși în mod direct prin sufragiu universal, dreptul de vot acordat tuturor cetățenilor majori ai unei 

țări.  

Membrii Parlamentului sunt aleși pe o durată de cinci ani, iar orice cetățean al Uniunii 

Europene poate vota sau candida la alegerile europene în țara în care locuiește, indiferent de 

naționalitatea pe care o are. 

Parlamentul European ia decizii importante, precum: cum să susținem creșterea 

economică, cum să reducem consumul de energie, cum să ne asigurăm că alimentele pe care le 

consumăm sunt sigure, iar prin votul nostru hotărâm cine ia aceste decizii și ce înseamnă ele pentru 

lumea în care vrem să trăim. 
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Totodată, fiecare dintre noi, indiferent de vârsta pe care o avem, suntem influențați de legile 

europene. Aceste legi sunt menite să faciliteze viața cetățenilor din Uniunea Europeană și mai ales 

să promoveze astfel, în egală măsură, drepturile și îndatoririle oamenilor.  

Parlamentul European decide însă, împreună cu Consiliul Uniunii Europene, cu privire la 

actele legislative ce influențează viața cotidiană a cetățenilor Uniunii. 

În unele domenii, Consiliul trebuie să obțină aprobarea Parlamentului European înainte de 

a lua o decizie. Cu toate acestea, chiar și domeniile în care statele membre decid singure, cum ar 

fi educația și cultura, fac de multe ori obiectul unor măsuri de sprijin din partea Uniunii Europene, 

cum ar fi programul Erasmus+, acesta fiind un program care îi avantajează pe tinerii europeni, 

oferindu-le posibilitatea de a studia, de a desfășura activități de voluntariat, de a se forma și de a 

dobândi experiență profesională în străinătate. 

De asemenea, adoptarea unor tratate, asumarea rolurilor și dezvoltarea puterii pe care 

Parlamentul European o deține, au ajuns în punctul în care joacă un rol esențial în ceea ce privește 

legislația europeană. 

 

LANGO ALEXIA 

Clasa a IX-a F 

Colegiul Național „Elena Ghiba Birta”Arad 
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Democrația în U.E. și avantajele ei 
 

Înainte de a discuta despre avantajele democrației, vă voi prezenta o scurtă introducere la 

democrație, mai exact ce înseamnă democrația și de unde a apărut. 

Democrația este o formă de organizare politică ce constă în participarea poporului la 

conducerea societății. Democrația promovează drepturile egale ale omului, cum sunt: dreptul la 

viață, la libertate și la exprimare liberă. Aceste sunt numai câteva dintre drepturile fundamentale 

promovate de către democrație. 

În secolul VI î.Hr., democrația a debutat prin reformele sociale și politice ale lui Solon din 

Atena. El a fost un om de stat cunoscut datorită discursurilor sale care au convins oamenii cu 

valorile promovate de el, astfel Solon a fost considerat ca unul dintre cei „Șapte Înțelepți” ai 

Greciei Antice.  

Democrația, cum o cunoaștem în zilele noastre, a apărut la sfârșitul secolului al XVIII-lea 

sub formă de liberalism. Liberalismul avea ca scop egalitatea politică a tuturor cetățenilor și a 

elibera individul din tirania statală.  

În prezent democrația este foarte întâlnită, mai ales în Europa, care e considerat continentul 

cel mai democratic. În Europa avem UE care e o asociație politică și economică formată din 28 de 

state europene care promovează democrația. S-a înființat în anul 1951 prin tratatul de la Paris, iar 

în timp a devenit cea mai puternică asociație din Europa, pentru că am ajuns în punctul în care 

daca te referi la Europa automat de referi și la UE.     
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Acum, să discutăm despre avantaje. În primul rând, după cum v-am spus și în partea de 

definiție, UE promovează puterea poporului de a-și alege singur conducătorul, oferindu-le 

cetățenilor aceste drepturi fundamentale. De ce e atât de benefic să lăsăm poporul să-și aleagă 

conducătorul? Pentru că ei fac parte din acel stat, fiecare cetățean contribuie la stat, prin impozit 

sau prin acțiuni care ar ajuta restul populației (voluntariat), așa că aceste drepturi le vedem ca pe 

un fel de „recompensă” din partea statului. Din moment ce fiecare om are dreptul la opinie, poate 

să aleagă ce crede el că e mai bine și tocmai de aceea dreptul la vot este un drept fundamental, 

pentru că prin vot individul își exprimă părerea în legătură cu conducerea țării. E perfect normal 

să ai permisiunea de a alege cine te va conduce pentru că tu ai o opinie formată și fiecare dintre 

noi are principiile sale, deci votezi ca să fii reprezentat de un partid, conducător. 

Reprezentativitatea e încă ceva important într-un stat democratic funcțional, aceasta se manifestă 

atunci când un partid promovează o ideologie, un cetățean votează acel partid pentru că e de acord 

cu ce promovează partidul. Avem nevoie de acest lucru pentru ca fiecare om să se simtă acceptat 

și înțeles în țara lui. Avem nevoie de cetățeni mulțumiti pentru a spori randamentul pe care aceștia 

îl au când efectuează acele acțiuni care ajută la dezvoltarea statului.  

 

NEAG CLAUDIU 

Clasa a IX-a E 

Colegiul Național „Elena Ghiba Birta”Arad 
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Unitate în diversitate 
 

România a aderat la Uniunea Europeană în anul 2007, iar de atunci populația statului nostru 

a beneficiat în mod direct de apropierea față de comunitatea europeană.  

Am intrat în cea mai mare piață unică din lume, cu toate posibilitățile legate de creșterea 

economică, crearea de locuri de muncă, și am facilitat accesul la Fondurile Structurale destinate 

dezvoltării regiunilor subdezvoltate ale Uniunii Europene. 

Deciziile UE sunt luate de către Parlamentul European, care este cel mai mare parlament 

transnațional și al doilea cel mai mare electorat din lume, după cel din India. 

Fiind ales direct de către noi, cetățenii uniunii, acesta joacă un rol important în viața noastră 

prin aprobarea sau promulgarea legilor propuse și creează un buget în fiecare an (de care 

beneficiem direct prin proiecte de dezvoltare/fonduri europene). 

Astfel este sporită importanța alegerii acestuia, întrucât exercitându-ne votul pentru 

europarlamentare, ne implicăm în comunitatea transnațională din care facem parte și ne alegem 

reprezentanții din Parlamentul European, care iau decizii pe baza dorințelor cetățenilor. 

 

 

Un lucru de admirat față de comunitatea transnațională din care facem parte este faptul că 

avem toți împreună un angajament de a apăra și proteja drepturile omului, democrația și justiția 

atât pe plan intern (în interiorul uniunii) cât și pe plan extern (pe scena internațională) pentru a 

oferi un context pașnic și prielnic de dezvoltare economică, socială și politică a cetățenilor 

europeni. 
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Contextul pașnic se evidențiaza în special prin cei 70 de ani de pace aduși de Uniunea 

Europeană, care prezintă eficacitatea diplomației blocului nostru. 

Pentru a menține aceste avantaje și beneficii, avem nevoie de exercitarea puterii care se 

află în mâinile noastre, votul. Să menținem calitatea democrației în rândul statelor membre și să 

fim uniți. Uniți în diversitatea noastră. 

 

RUS RADU 

Clasa a XI-a B 

Colegiul Național „Elena Ghiba Birta”Arad 
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Importanța votului și a exprimării opiniei 
 

Democrația participativă face referire la participarea cetățenilor la decizia publică. De 

asemenea,  cetățenii pot să ia controlul asupra cheltuirii banilor publici și informarea lor cu privire 

la deciziile autorităţilor publice. 

Eu consider că problema cu țările care se declară democratice este că deciziile pot afecta 

în mod negativ poporul, acesta fiind doar o victimă care nu mai poate face nimic după luarea unei 

decizii nefavorabile. Ideea votului obligatoriu mi se pare una destul de brutală pentru că a merge 

la vot înseamnă bunăvoință, asumare și inițiativă, iar obligarea unei mase de persoane pentru a 

vota cred că este una ineficientă, deoarece unii oameni vor lua o atitudine indiferentă și vor putea 

vota întâmplător. Votul, de exemplu în România, este problematic din punct de vedere al prezenței 

și al voturilor albe, deoarece oamenii ori nu mai doresc să se informeze, ori s-au ofticat din cauza 

sistemului corupt care nu le ascultă părerile și refuză să se informeze pentru a se indentifica cu o 

altă clasă politică. 

Un exemplu fericit am găsit in Irlanda unde, în martie 2010, Fine Gael, cel mai mare partid 

al Irlandei, a lansat o propunere în care cetățenii se adunau pentru a dezbate opțiunile de reformă 

electorală. Partidul a ales un model de selecție al Convenției Constituționale care este format din 

o treime politicieni, o treime cetățeni și cealaltă treime este compusă din experți. 
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Eu cred că prin acest mod de asigurare a viitorului, votul este egal pentru toate clasele 

sociale ale unei țari, iar în acest fel, votul ajunge să fie benefic pentru toată lumea. Discuțiile ar 

trebui să se desfășoare într-un mod cât mai simplu pentru ca orice om mediocru să le înțeleagă. 

Cetățenii au dreptul să exprime ce vrea să spună poporul din perspectiva omului de rând. Ca orice 

dezbatere sau decizie pentru țară să fie benefică, cred că ar trebui să fie profesori în știința politică 

sau avocați specializați în dreptul constituțional care să îndrume și să informeze oamenii. 

Deși această lume în care și oamenilor de rând li se poate face auzită vocea pare utopică în unele 

țări, eu consider că oamenii ar deveni mult mai implicați în a se informa despre aspect politice.  

Am scădea drastic rata absențelor la vot și procentul voturilor albe ar fi egal cu zero pentru că 

cetățenii nu mai au niciun motiv să nu mai voteze știind că se va schimba ceva cert. 

România, fiind o țară cu apartenență la Uniunea Europeană, beneficiază de multe avantaje 

care privesc buna disciplină și susținerea exprimării opiniei. Dacă ne preocupă în mod deosebit o 

anumită temă și suntem de părere că ar trebui să existe o lege europeană în acest sens, putem 

demara o „inițiativă cetățenească europeană”. Această nouă posibilitate, prin care cetățenii se pot 

implica și altfel decât prin alegeri sau devenind membri de partid, există din 2012. Până în prezent 

au existat trei inițiative cetățenești europene care au avut succes. Este vorba despre apa ca drept al 

omului, despre protecția embrionilor și despre interdicția privind experimentele pe animale. Există 

șase alte inițiative în curs, printre care cele referitoare la reducerea volumului de deșeuri plastice 

în mări și oceane, la protecția căsătoriei și a familiei, sau la interzicerea erbicidelor pe bază de 

glifosfat. 

 

TAMAȘ DANIELA 

Clasa a X-a B 

Colegiul Național „Elena Ghiba Birta”Arad 
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Importanța democrației participative în UE 
 

        Prin democrație participativă se înțelege relația dintre alegător/cetățean și 

decident/ales. Presupune apropierea autorităților de cetățeni pentru o consultare eficientă în luarea 

anumitor decizii, proiecte, legi etc. Cetățenii ar trebui întrebați de problemele cu care se confruntă 

și să participe la luarea deciziilor, nu doar la vot.  

        Un prim argument care susține importanța democrației participative este că la nivel 

european se stabilesc directivele pe care le urmează prin propriile soluții și acțiuni, guvernele 

statelor membre. Adică, indiferent cine e la guvernare sau cine are majoritate în parlamentul 

respectivei țări, trebuie să urmeze niște direcții stabilite în Parlamentul European. E un lucru 

benefic ca o țară să reprezinte o democrație participativă în UE, pentru că dacă oamenii ies la vot 

și trimit cea mai bună echipă la europarlamentare, interesele țării sunt luate în calcul când se 

stabilesc direcțiile din toate domeniile la nivel european.  

         Un alt argument face referire la economia țării membre. O țară componentă a UE nu 

are de câștigat numai din investiții sau schimb gratuit de bunuri, fără taxe (UE fiind free trade 

area), ci și din fondurile de dezvoltare, acestea fiind constituite din contribuția tuturor plătitorilor 

de taxe ai UE.  
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         În consecință, participarea cetățenilor la luarea unor decizii în urma consultărilor 

poate avea contribuții benefice la dezvoltarea societății mai mult decât dacă deciziile sunt luate 

exclusiv de către lideri. 

 

TĂMAȘ GEANINA 

Clasa a XI-a C 

Colegiul Național „Elena Ghiba Birta”Arad 
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Democrația – sănătatea societății 
 

În opinia mea, democrația participativă este o componentă esențială pentru un stat care 

dorește ca cetățenii săi să își exprime liber propriile opinii. 

De ce e importantă? 

În primul rând, democrația participativă cuprinde atât de multe metode prin care putem să 

ne exprimăm liber. Drepturi precum votul sau protestul sunt acțiuni care ne pot schimba atât 

viitorul nostru cât și al celor din jurul nostru. Prin simplul fapt că nu suntem opresați și avem aceste 

drepturi dăm dovadă că lumea în care trăim s-a schimbat. 

În al doilea rând, sentimentul de apartenență față de un grup, iar în cazul acesta chiar și de 

o societate este ceva ce am râvnit de la începuturile speciei Homo Sapiens. Când au vrut oamenii 

să fie despărțiți unul de celălalt sau să nu aibă ocazia de a decide ce e mai bine pentru un grup? 

Niciodată. 
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În al treilea rând, consider că doar prin aceste metode democratice poți să îți dai seama de 

ce vrei să susții, cu cine ești de acord, dar mai ales ce valori urmezi în viață. Numai prin aceste 

drepturi acumulezi experiență în domeniul politico-social. 

Și nu putem ignora nici faptul că nu toți cetățenii vor folosi aceste drepturi informați sau 

cu un scop benefic societății, dar nu putem crea o utopie în care cu toții să avem aceleași păreri și 

să ne construim viețile pe aceleași valori. Dar nici dacă ar fi posibilă o lume precum aceasta, nu aș 

dori să trăiesc în ea deoarece diversitatea oamenilor a dus la un echilibru în lume. E sănătos să 

comparăm anumite idei pentru că e ideal să avem de ales ce să susținem. 

În concluzie, democrația participativă este un lucru de care avem nevoie pentru o societate 

sănătoasă și mă bucur să afirm că suntem aproape de această afirmație. 

 

ȚIU COSMIN OVIDIU 

Clasa a IX-a E 

Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” Arad 
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