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RELATÓRIO SUMÁRIO 
 

Grupo de trabalho sobre valores e direitos, Estado de direito e segurança 
 

Sob a presidência de Věra Jourová, vice-presidente, Comissão Europeia 
 

Sexta-feira, 21 de janeiro de 2022, 10.00-12.00 
 
 

1. Considerações iniciais da presidente 
 

Esta terceira reunião do Grupo de Trabalho teve lugar no edifício do Parlamento Europeu, em 
Estrasburgo, em formato híbrido, e foi transmitida publicamente via Internet. A presidente Věra 
JOUROVÁ deu início à reunião com um acolhimento especial aos representantes dos cidadãos e 
chamou a atenção para as recomendações do Painel de Cidadãos Europeus 2 (PCE 2), das quais cerca 
de metade foram remetidas para este grupo de trabalho, enquanto as outras foram enviadas ao Grupo 
de Trabalho para a Democracia Europeia. A presidente observou que as recomendações do PCE 
atribuídas ao Grupo de Trabalho sobre valores foram reunidas em cinco grupos, tal como solicitado 
pelos membros na reunião anterior. 

 
2. Debate 
 
A presidente Věra JOUROVÁ começou por convidar representantes dos cidadãos do PCE 2 a 
apresentarem as suas recomendações sobre valores e direitos, Estado de direito e segurança, seguidas 
de apresentações dos painéis de cidadãos nacionais que tinham concluído o seu trabalho e tinham 
recomendações no âmbito de competências deste grupo de trabalho, nomeadamente os painéis 
francês, neerlandês e alemão. A presidente convidou igualmente os membros do grupo de trabalho 
que tinham enviado contributos escritos antes da reunião a usar da palavra e apresentar os seus 
argumentos de forma resumida. 
 
Os representantes dos painéis de cidadãos europeus e nacionais (no caso do painel alemão, mediante 
comunicação escrita lida pela presidente) informam sobre as suas recomendações, e insistem em que 
estas devem ser implementadas a médio prazo e visam reforçar a coesão da UE através da 
sensibilização dos cidadãos para a sua identidade comum, baseada em direitos e valores partilhados. 
Os cidadãos, por exemplo, mencionaram a necessidade de proteger as pessoas vulneráveis, de 
garantir que as necessidades básicas de todos são satisfeitas, nomeadamente em matéria de 
habitação e cuidados de saúde, de facilitar a cidadania ativa, de garantir o respeito pelo Estado de 
direito em todos os Estados-Membros, de pôr termo à discriminação em razão do sexo, da orientação 
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sexual, da raça e da religião, de melhorar a segurança das fronteiras externas da UE, de integrar 
melhor os migrantes, de reforçar as competências da UE em matéria de proteção de dados, de 
melhorar a independência e a diversidade no respeitante à propriedade dos meios de comunicação 
social, de melhorar a verificação dos factos, nomeadamente mediante uma plataforma para corrigir 
as informações erróneas sobre a UE,  de tomar medidas para garantir um mercado de trabalho mais 
inclusivo, com ações positivas para ajudar as minorias e os grupos vulneráveis,  de lutar contra a 
corrupção e acabar com os paraísos fiscais, de melhorar as normas em matéria de bem-estar dos 
animais, de reforçar a autonomia e as capacidades da UE em matéria de defesa e segurança, de criar 
um Festival da Europa a ser realizado todos os anos, e de defender os valores europeus a nível 
internacional.  Os cidadãos frisaram que querem respostas claras às suas recomendações, bem como 
explicações pormenorizadas caso seja considerado que alguma delas não necessita de seguimento. 
 
Os membros do grupo de trabalho responderam em seguida num debate aberto a estas 
apresentações, indicando o seu apoio ou oposição às várias recomendações ou refletindo sobre a 
melhor forma de as aplicar.  
 
Muitos membros do grupo de trabalho manifestaram o seu apoio aos objetivos da maioria das 
recomendações, com frequência selecionando algumas para apoio específico, como as relativas ao 
Estado de direito, ao reforço dos direitos dos cidadãos e à não discriminação. 
 
Vários membros do grupo de trabalho chamaram a atenção para outras recomendações de painéis de 
cidadãos ou ideias da plataforma digital multilingue, tais como a aplicabilidade direta da Carta dos 
Direitos da UE ao direito nacional, um passaporte da UE como símbolo da cidadania, a necessidade de 
uma votação por maioria qualificada para as decisões sobre sanções ao abrigo do artigo 7.º, um 
programa ERASMUS muito mais alargado, a reabertura do processo constitucional europeu, tendo 
consciência dos riscos que tal implica, e uma melhor proteção das empresas contra os atrasos no 
pagamento das faturas.  
 
Alguns membros do grupo de trabalho manifestaram reservas em relação a recomendações 
específicas, tais como as relativas à agricultura, a uma única língua de trabalho para a UE, a uma 
conferência anual sobre o Estado de direito e a serviços universais de acolhimento de crianças. Outros 
alertaram para os perigos da adesão precipitada de novos Estados-Membros se estes não estiverem 
preparados ou se a UE não estiver preparada.  Alguns receiam uma participação excessiva da UE em 
questões que devem ser deixadas ao critério das autoridades nacionais. 
 
Alguns membros do grupo de trabalho apresentaram sugestões alternativas às contidas nas 
recomendações dos painéis de cidadãos, tais como cartões vermelhos para que os parlamentos 
nacionais se oponham às propostas legislativas da UE, desregulamentar a economia da UE e permitir 
uma maior autonomia ou independência das regiões que o escolham. 
 
Alguns membros do grupo de trabalho levantaram questões quanto à «viabilidade» das 
recomendações e apelaram a indicações sobre a facilidade com que podem ser implementadas, ou se 
algumas já faziam parte de procedimentos em curso. Outros argumentaram que cabia à Conferência 
indicar o que era desejável, independentemente da potencial dificuldade de implementação.  A 
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presidente salientou que essa questão será da competência do Conselho Executivo da Conferência ou 
dos copresidentes, uma vez que afeta todos os grupos de trabalho. 
 
Alguns participantes anunciaram que tinham, ou estavam a redigir, respostas escritas às 
recomendações e a presidente garantiu que estas seriam devidamente tidas em conta. Um membro 
do grupo de trabalho sugeriu que na reunião seguinte fosse disponibilizada uma lista das dez ideias 
mais apoiadas na plataforma digital que se inscrevam no âmbito de competências do grupo de 
trabalho e que os seus autores fossem convidados para uma reunião do grupo de trabalho.  
 
Dois representantes dos Estados-Membros assinalaram um problema com a disponibilização de 
informações provenientes de iniciativas organizadas a nível nacional e solicitaram esclarecimentos 
sobre o processo relativo aos contributos dos eventos e painéis de cidadãos nacionais para a 
Conferência. 
 
Por último, a presidente deu a última palavra aos representantes dos cidadãos. Muitos deles 
salientaram a necessidade de um seguimento eficaz e visível das suas recomendações, bem como das 
conclusões da Conferência, nomeadamente dando explicações pormenorizadas nos casos em que não 
se dê seguimento às propostas. 
 

3. Considerações finais da presidente 

A presidente Věra JOUROVÁ agradeceu a todos os participantes pelo seu valioso contributo e 
encerrou a reunião concluindo que: 

• o grupo de trabalho continuará a recolher ideias e opiniões de todos os canais da Conferência 
(painéis de cidadãos europeus e nacionais, plataforma digital multilingue). Observou que, nas 
próximas reuniões do grupo de trabalho, seria dado o espaço necessário aos painéis de 
cidadãos nacionais que ainda não concluíram o seu trabalho, e esclareceu que está em curso 
um intercâmbio a nível técnico sobre a forma como os eventos e painéis de cidadãos 
nacionais dão os seus contributos, salientando que os representantes dos painéis nacionais 
podem estar presentes nas reuniões do grupo de trabalho e nas sessões plenárias.   

• Posteriormente, os pareceres recebidos terão de ser consolidados de forma razoável e 
harmonizada para o Plenário.  

• Nesta perspetiva, os copresidentes da Conferência e o Conselho Executivo devem fixar um 
prazo para novos contributos, especialmente no que diz respeito à plataforma. Os membros 
do grupo de trabalho devem ser informados atempadamente sobre os resultados da 
plataforma, que serão devidamente tidos em conta.   

• É muito provável que a Conferência seja encerrada em 9 de maio, com um resultado final que 
deverá ter por base os contributos dos canais da Conferência.  

 

 


