
Relatório de síntese da quarta reunião do Conselho Executivo

da Conferência sobre o Futuro da Europa

Domingo, 9 de maio de 2021

12h0013h00, instalações do Parlamento Europeu em Estrasburgo, sala R.1.1

Participantes: consultar a lista de participantes em anexo

Síntese e conclusões:

O Conselho Executivo da Conferência sobre o Futuro da Europa realizou a sua quarta
reunião  em  9 de maio  de 2021  nas  instalações  do  Parlamento  Europeu  em
Estrasburgo  (em  formato  híbrido).  A  reunião  precedeu  o  evento  inaugural  da
Conferência  que  se  realizou  mais  tarde  nesse  mesmo  dia,  no  Parlamento  em
Estrasburgo.

A reunião foi copresidida pelo deputado ao Parlamento Europeu Guy VERHOFSTADT,
pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus de Portugal, Ana Paula ZACARIAS,
e  pela  vicepresidente  da  Comissão  responsável  pela  Democracia  e  Demografia,
Dubravka SUICA.

O Conselho Executivo aprovou o capítulo do regulamento interno relativo ao plenário
da  Conferência.  Está  assim  aprovado  na  íntegra  o  regulamento  interno  da
Conferência.

1.  Projeto  de  regulamento  interno  da  Conferência:  Plenário  da  Conferência,
aprovação

Guy VERHOFSTADT (copresidente) deu início à reunião e introduziu o único ponto da
ordem do dia – o regulamento interno do plenário da Conferência –, tendo sublinhado
que o texto apresentado e acordado pelos copresidentes representa um compromisso
equilibrado.

Dubravka SUICA (copresidente) congratulouse com o compromisso alcançado, tendo
sublinhado  que  o  mesmo  respeita  o  espírito  e  a  letra  da  Declaração  Comum.
A copresidente salientou ainda que a plataforma digital multilingue já suscita interesse,
que o processo de constituição dos painéis já teve início e que a tónica deve agora ser
colocada no importante trabalho a desenvolver.

Ana Paula ZACARIAS (copresidente) salientou que o compromisso alcançado é um bom
sinal  de cooperação entre as instituições, assim como de flexibilidade, e que ambas
serão  necessários  ao  longo deste  processo  dinâmico.  Sublinhou  que  a  Conferência
deverá também centrarse nos cidadãos, mediante a realização de painéis de cidadãos
europeus e eventos nacionais. Além disso, apelou à realização de um primeiro plenário
ainda durante este semestre e agradeceu ao Secretariado Comum pelo seu trabalho.
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No  breve  debate  que  se  seguiu,  os  participantes  tiveram  diversas  reações,
nomeadamente:

 Congratularamse com o  compromisso  alcançado  e  sublinharam que era
muito bem equilibrado e justo, assim como um sinal  de boa cooperação
entre as instituições.

 Expressaram a necessidade de pôr agora em funcionamento o plenário e
outras  atividades  da  Conferência,  bem  como  de  começar  a  debater
questões de fundo.

 Consideraram que a Conferência dará início a um debate necessário com
os cidadãos e também entre as instituições.

 Alguns consideraram que as regiões e os municípios deveriam ter um papel
mais  forte  no  plenário  (tendo  solicitado  8  lugares  adicionais  para  os
representantes  regionais  eleitos  e  8  lugares  adicionais  para  os
representantes locais).

 Alguns chamaram a atenção para a descrição do consenso no que respeita
às propostas do plenário e sugeriram que as posições divergentes deveriam
remeter para os cidadãos de forma mais ampla (em vez de se limitarem a
representantes de eventos ou painéis nacionais e de painéis de cidadãos
europeus).

 Alguns  sublinharam  a  necessidade  de  ter  expectativas  realistas,
salientando que a Conferência, só por si, não pode alterar o processo de
decisão.  Alguns  salientaram  a  necessidade  de  ser  ambicioso  e  de
assegurar que a Conferência produza resultados concretos.

 Outros chamaram a atenção para a necessidade de ouvir uma diversidade
de opiniões e alguns sublinharam a necessidade de ser corajoso e humilde
neste exercício.

 Alguns  referiram  o  caráter  inovador  desta  iniciativa,  que  combina
democracia representativa e participativa.

Os copresidentes concluíram que o regulamento interno tinha sido aprovado tal
como proposto. Os copresidentes concordaram que as sugestões apresentadas
por  alguns  observadores  no  que  respeita  à  representação  e  a  posições
divergentes no plenário podiam ser objeto de análise, a fim de determinar em que
medida poderiam ser tidas em consideração através de uma futura alteração do
regulamento interno.

O copresidente Guy VERHOFSTADT sublinhou que este capítulo será integrado
num  documento  consolidado,  juntamente  com  os  capítulos  anteriormente
aprovados.

Os  copresidentes  informaram  que  está  prevista  a  realização  de  um  primeiro
plenário em 19 de junho e que a data da próxima reunião do Conselho Executivo
será confirmada em tempo oportuno.

Nas  suas  observações  finais,  os  copresidentes  agradeceram  a  todos  os
representantes e observadores o apoio manifestado.

Conclusão:

O Conselho Executivo aprovou o capítulo do regulamento interno relativo
ao plenário da Conferência. Está assim aprovado na íntegra o regulamento
interno da Conferência.

Próxima reunião:
A  data  da  próxima  reunião  do  Conselho  Executivo  está  ainda  por
determinar.

Contacto: Susanne Höke, membro do Secretariado Comum
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