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Grupos de trabalho

Mandatos

[Anexo ao documento de reflexão sobre a organização do Plenário]

I.

A. Em conformidade com o Regulamento Interno da Conferência sobre o Futuro da Europa (a
Conferência), os copresidentes do Conselho Executivo da Conferência propuseram ao Plenário
da Conferência a criação de nove grupos de trabalho temáticos (ver lista de grupos de trabalho
proposta, constante do anexo ao presente documento de reflexão). Em 19 de junho, os
copresidentes apresentaram ao Plenário a proposta relativa à organização de grupos de trabalho
temáticos, que apoia a referida proposta.

B. Os copresidentes do Conselho Executivo da Conferência designarão o presidente de cada
grupo de trabalho (dois do Parlamento Europeu, dois do Conselho, dois da Comissão, dois dos
parlamentos nacionais, um do Fórum Europeu da Juventude). A lista dos grupos de trabalho e
dos respetivos presidentes e membros será publicada na plataforma digital multilingue.

II.

A composição dos grupos de trabalho será finalizada pelos copresidentes do Conselho
Executivo da Conferência com base numa proposta das componentes do Plenário da
Conferência1, tendo em conta um máximo de três preferências manifestadas pelos membros,
com base no seguinte:

1 Tal como definido no Regulamento Interno da Conferência sobre o Futuro da Europa.
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 Cada membro do Plenário da Conferência apenas poderá participar num único grupo de
trabalho2;

 Cada grupo de trabalho será composto por, pelo menos, 40 membros, e a
proporcionalidade existente entre as diferentes componentes do Plenário também deve
ser refletida em cada grupo de trabalho3. Os representantes dos painéis de cidadãos
europeus devem participar nos grupos de trabalho que abordem os mesmos temas que
os painéis que representam4.

III.

A. Os grupos de trabalho contribuem para preparar os debates e as propostas do Plenário da
Conferência, em conformidade com a declaração conjunta e o Regulamento Interno.

Para tal, debatem as recomendações dos respetivos painéis de cidadãos nacionais e europeus,
bem como os contributos apresentados na Plataforma Digital Multilingue relacionados com os
temas do grupo de trabalho recolhidos durante a Conferência.

B. Os grupos de trabalho atuam com base no consenso definido na nota de rodapé 7 do
artigo 17.º do Regulamento Interno da Conferência.

C. O presidente e o porta-voz, selecionados de entre os representantes dos painéis de cidadãos
europeus no grupo de trabalho, farão uma apresentação dos resultados do grupo de trabalho ao
Plenário.

2 Os membros da Comissão Europeia participarão nos grupos de trabalho sempre que considerem que são debatidas
questões relevantes para a sua pasta, tal como previsto no artigo 16.º do Regulamento Interno da Conferência.
3 A título indicativo, tal significaria o seguinte: 12 representantes do Parlamento Europeu e dos parlamentos
nacionais, 6 do Conselho, 3 dos painéis nacionais de cidadãos ou eventos, 2 do Comité das Regiões e do Comité
Económico e Social, 1 dos parceiros sociais, 1 da sociedade civil, 1 dos membros eleitos dos órgãos de poder local
e regional, bem como representantes dos painéis de cidadãos europeus (ver nota seguinte).

4 Na prática, tal significa que, a título indicativo, os grupos de trabalho que abordam os temas «Uma economia
mais forte, justiça social, emprego», «Educação, cultura, juventude e desporto» e «Transformação digital» devem
ser compostos por 6 ou 7 representantes dos painéis de cidadãos europeus, enquanto todos os outros grupos de
trabalho devem ser compostos por 10 representantes destes painéis.
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D. O presidente do grupo de trabalho será assistido pelo Secretariado Comum.

IV.

A. O presidente do grupo de trabalho convocará reuniões durante os períodos definidos na
ordem do dia do Plenário da Conferência.5

Se tal não for possível devido à indisponibilidade dos recursos logísticos e linguísticos
necessários, os copresidentes proporão horários alternativos. Podem ser convocadas reuniões
adicionais a pedido do presidente, com o acordo dos copresidentes do Conselho Executivo e de
todas as componentes do grupo de trabalho.

B. O presidente assegura uma partilha equitativa do tempo de uso da palavra entre todas as
componentes do grupo de trabalho, incluindo os cidadãos.

V

A. O Secretariado Comum elabora uma ata sucinta de cada reunião do grupo de trabalho sob a
orientação do presidente e em consulta com os membros do grupo de trabalho. Será
disponibilizada em tempo útil na secção da Plataforma Digital Multilingue relativa ao Plenário.

B. A participação nas reuniões dos grupos de trabalho é reservada aos seus membros do
Plenário da Conferência, a um colaborador por membro do grupo de trabalho e ao pessoal do
Secretariado Comum da Conferência.

C. Quaisquer alterações ao presente mandato e aditamentos de novas regras devem ter o acordo
dos três copresidentes da Conferência.

5 Os horários dos grupos de trabalho não coincidirão com os debates em sessão plenária ou com as pausas entre
estes debates.


