
 
 
 

 

Reuniunea Consiliului de Administrație ALDA la Strasbourg pentru 
viitorul Europei și protecția libertăților și drepturilor oamenilor 

 
Sediul Regiunii Grand Est din Strasbourg a găzduit reuniunea Consiliului de Administrație (CA) pe 
5 mai 2022. Chiar înaintea Adunării Generale și a Summit-ului de la Strasbourg, toți membrii 
Consiliului s-au reunit în Alsacia pentru a discuta câteva aspecte cheie în care este implicată 
ALDA. 
 
Este de la sine înțeles că având în vedere atât locația, cât și momentul, Conferința privind 
Viitorul Europei (CoFoE) și situația din Ucraina se află în centrul atenției acestei reuniuni al 
Consiliului de Administrație. 
Mai exact, în ceea ce privește CoFoE, Consiliului de Administrație (CA) și-a exprimat poziție cu 
privire la CoFoE în relația cu Balcanii de Vest, în timp ce Asociația a fost pe deplin implicată într-o 
multitudine de activități, precum: promovarea și distribuirea de evenimente pe platforma 
multilingvă; animarea Grupurilor de Lucru din cadrul rețelei sale; dar și aderarea la Convenția 
Societății Civile privind CoFoE. Consiliului de Administrație (CA) a reafirmat rolul ALDA ca punte 
de legătură între societatea civilă și instituții, lucrând pentru binele Europei. 
 
Având în vedere atât locația, cât și momentul, Conferința privind viitorul Europei (CoFoE) și 

situația din Ucraina se află în centrul atenției acestei reuniuni  
a Consiliului de Administrație. 

 
În zilele noastre, a fi implicat în dinamica europeană, a fi angajat în promovarea democrației și a 
bunei guvernări, înseamnă de asemenea, a sprijini în continuare cetățenii ucraineni în 
protejarea democrației și libertății lor. Prin urmare, așa cum s-a declarat în ședința anterioară, 
aici, la Strasbourg, Consiliul de Administrație și-a subliniat disponibilitatea de a oferi sprijin concret 
poporului, prietenilor și colegilor ucraineni. 
 
Două Agenții de Democrație Locală (LDA) din cadrul rețelei ALDA, au sediul în Ucraina și se 
confruntă acum cu dificultăți groaznice și nedrepte. În acest context, Consiliul de Adminstrație, 
împreună cu Secretarul General și alți delegați ai LDA-urilor au început deja să își conjuge 
eforturile pentru a ajuta în continuare oamenii și colegii din Mariupol și Dnipro. 
 
În ansamblu, importanța ședinței desfășurată la Strasbourg a Consiliului de Administrație, rezidă în 
evidențierea pașilor cheie pe care îi va urma Asociația, pentru susținerea democrației și libertăților 
oamenilor. 
 
*** 
Link-uri utile: 

• Adunarea Generală ALDA 2022 
• ALDAforUkraine 
• Poziția ALDA privind CoFoE și Balcanii de Vest 
• Strasbourg Summit 

 

https://www.alda-europe.eu/library/alda-general-assembly-2022/
https://www.alda-europe.eu/library/ukraine-needs-us/
https://www.alda-europe.eu/wp-content/uploads/2022/04/ALDA-position-on-CoFoE-and-WB.pdf
https://www.strasbourgsummit.eu/

