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RELATÓRIO SUMÁRIO 
Grupo de Trabalho sobre a Democracia Europeia, presidido por Manfred Weber, Parlamento 

Europeu 
17 de dezembro de 2021, das 14.00 às 16.00 

 
 

1. Considerações iniciais do Presidente  
 

A reunião realiza-se à distância. O debate abrange os pontos indicados na ordem de trabalhos 
distribuída antes da reunião (ver anexo I). O presidente observa que o Painel de Cidadãos Europeus 
sobre a «Democracia europeia/os valores e direitos, o Estado de direito e a segurança» adotou as suas 
recomendações, permitindo ao Grupo de Trabalho trabalhar com base nas mesmas. Acolhe com 
agrado a possibilidade de avançar para debates sobre as questões de fundo e apresenta a sua proposta 
de estruturar o trabalho de acordo com cinco pilares: democracia e eleições, processo decisório, poder 
executivo, procedimentos e subsidiariedade e participação dos cidadãos e juventude. Salienta que se 
trata de uma estrutura aberta, à qual poderão ser acrescentados outros elementos.  
 

2. Debate 
 
O debate tem início com a apresentação das recomendações do Painel de Cidadãos Europeus sobre a 
«Democracia europeia/os valores e direitos, o Estado de direito e a segurança», adotadas pelo painel 
em Florença, em 12 de dezembro.  
 
Dois representantes do painel fazem uma síntese das recomendações, centrando-se naquelas que se 
relacionam com os temas da ordem de trabalhos da reunião do Grupo de Trabalho e delineando uma 
série de recomendações concretas que, na sua opinião, poderão aumentar a participação dos cidadãos 
e melhorar o processo eleitoral, bem como o processo decisório na União Europeia. Salientam, em 
particular, as recomendações do seu painel no sentido de uma maior harmonização da legislação 
eleitoral da UE e de reforçar a dimensão transnacional das eleições europeias, bem como de 
desenvolver plataformas digitais que permitam aos cidadãos dialogar com os decisores políticos, 
expressar a sua opinião sobre as propostas legislativas e aceder a informação fiável sobre a União 
Europeia. Chamam igualmente a atenção para as recomendações no sentido de introduzir um 
referendo pan-europeu e de reavaliar os sistemas de votação nas instituições da UE, a fim de que a UE 
seja mais eficaz, assegurando ao mesmo tempo garantias adequadas para os Estados-Membros de 
menor dimensão. Consideram que, de um modo geral, o seu painel apresentou recomendações 
sólidas, apoiadas por uma grande maioria, e salientam a sua expectativa de dispor de um calendário 
claro para o seguimento a dar às recomendações.  
 
No debate que se seguiu, a copresidente do Conselho Executivo da Conferência, vice-presidente da 
Comissão, Dubravka Šuica, recorda que as recomendações do Painel de Cidadãos Europeus devem 
estar no centro dos debates. Vários oradores sublinham a importância da educação e da superação do 
défice de informação sobre questões europeias, tal como salientado pelos cidadãos. São ainda feitas 
algumas referências às recomendações relativas à democracia participativa e deliberativa, incluindo a 
integração estrutural das assembleias de cidadãos. Alguns oradores salientam o seu apoio às 
recomendações sobre a independência dos meios de comunicação social. Em consonância com o 
objetivo específico da reunião, algumas intervenções dizem respeito a questões relacionadas com as 
eleições para o Parlamento Europeu e o processo decisório.  
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2.1. Democracia e eleições 

 
Vários oradores comentam a recomendação do Painel de Cidadãos Europeus no sentido de harmonizar 
as condições de voto nas eleições europeias e de passar a votar em partidos a nível da União Europeia, 
cada um composto por candidatos de vários Estados-Membros. A ideia geral de envidar esforços no 
sentido da harmonização tem o apoio de vários membros, embora sejam manifestadas opiniões 
divergentes sobre a eventual redução para os 16 anos da idade mínima para exercer o direito de voto. 
A este respeito, os representantes do Painel de Cidadãos Europeus observam que a proposta não 
reuniu um consenso entre os cidadãos no painel, razão pela qual não foi formulada qualquer 
recomendação sobre este assunto. A sugestão de avançar para um sistema de listas transnacionais nas 
eleições europeias tem o forte apoio de alguns membros, enquanto que outros salientam a 
importância de ter em conta todas as implicações ao debater a questão e alguns não apoiam a ideia.  
 
Além disso, alguns membros defendem o aumento da visibilidade dos partidos políticos europeus e a 
ligação entre o resultado das eleições e a nomeação do presidente da Comissão através de um sistema 
de cabeças de lista. Outros oradores solicitam que seja garantida uma participação inclusiva nas 
eleições, nomeadamente por parte das pessoas com deficiência e dos grupos minoritários. Alguns 
membros salientam a importância de construir uma democracia europeia que vá além das eleições, 
nomeadamente promovendo a democracia de forma mais visível na vida quotidiana dos cidadãos e 
apoiando a participação cívica e a cidadania ativa. A questão da democracia económica foi igualmente 
levantada. É manifestado algum apoio à recomendação no sentido de alterar os nomes das instituições 
da UE para clarificar as suas funções. 
 

2.2. Processo decisório 
 
Os oradores participam igualmente num debate sobre os diferentes aspetos do processo decisório da 
UE. Alguns membros defendem que o Parlamento Europeu deve assumir um papel mais forte no 
domínio económico e que lhe deve ser conferido o direito de iniciativa legislativa, que o recurso ao 
processo legislativo ordinário deve ser alargado e que é necessário garantir que o Conselho toma 
decisões por maioria qualificada e não por unanimidade num maior número de domínios (por 
exemplo, no que diz respeito a questões relacionadas com a fiscalidade, o orçamento e os recursos 
próprios, os assuntos sociais e a política externa). Outros consideram importante reforçar o papel dos 
parlamentos nacionais e regionais face à perda de importância das diretivas em comparação com os 
regulamentos ao longo das duas últimas décadas, à tendência para o aumento dos atos legislativos e 
à necessidade de repensar o procedimento de «cartão amarelo» à luz do seu papel atualmente 
limitado. Foi igualmente mencionada a importância de um maior envolvimento dos parceiros sociais e 
da sociedade civil organizada, bem como a questão da transparência no processo decisório da UE. 
 

3. Considerações finais do presidente 
 
 
O presidente manifesta-se satisfeito com o debate por considerar que forneceu uma panorâmica geral 
dos pontos de vista dos diferentes membros do Grupo de Trabalho e por ter apontado claramente 
para a forma como o Grupo de Trabalho deve contribuir para o Plenário da Conferência. Manifesta a 
vontade de transmitir em linha a próxima sessão. Sugere que o debate seja retomado na próxima 
reunião e sublinha que a próxima etapa deve consistir na apresentação de uma síntese das ideias 
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principais com vista a chegar a um entendimento comum quanto ao rumo a seguir para a prossecução 
dos trabalhos, identificando eventuais vetos. Considera que tal poderá ser feito no âmbito da próxima 
reunião do Grupo de Trabalho. 
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ANEXO I. Ordem do dia para a reunião de 17 de dezembro de 2021 
 

 

 
 

ORDEM DO DIA DA SEGUNDA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE A 
DEMOCRACIA EUROPEIA  

 
 

Sexta-feira, 17 de dezembro, das 14.00 às 16.00 
(participação à distância) 

 
 

1. Alocução introdutória do presidente  
 

2. Apresentação pelos cidadãos das recomendações do Painel de Cidadãos Europeus 
relativas à Democracia Europeia, seguida de debate  
 

3. Debate sobre o terceiro relatório intercalar da Plataforma Digital Multilingue 
 

4. Troca de pontos de vista sobre a Democracia Europeia 
4.1 Democracia e eleições 
4.2 Processo decisório da UE 
 

5. Diversos 
 
 

6. Alocução final do presidente 
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ANEXO II. Lista dos membros do Grupo de Trabalho para a Democracia Europeia 
 

Presidente:  Manfred WEBER (Parlamento Europeu)  

    

Forma de 
tratamento 

Nome próprio Apelido Componente 

        

    

Sra. Chiara ALICANDRO  Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Michalakis ASIMAKIS  Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Zoltán  BALCZÓ Parlamentos nacionais 

Sra. Olga BAUM Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Matouš BELOHLAVEK  Painéis de cidadãos europeus 

Sra. Yamina BEN NAOUM 
Painéis/eventos nacionais de 

cidadãos 

Sr. Brando BENIFEI Parlamento Europeu 

Sra. Mara BIZZOTTO Parlamento Europeu 

Sr. Damian BOESELAGER Parlamento Europeu 

Sr. Ioannis  BOURNOUS Parlamentos nacionais 

Sr. Nicolai BOYSEN 
Painéis/eventos nacionais de 

cidadãos 

Sra. Martina BRAMBILLA  Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Gari  CAPPELLI Parlamentos nacionais 

Sr. Vasco CORDEIRO Comité das Regiões Europeu 

Sra. Annemieke DE CLERCK  Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Bruno  DIAS Parlamentos nacionais 

Sr. Gašper  DOVŽAN Conselho 

Sra. Aleksandra   DULKIEWICZ  Representante local/regional 

Sr. Pascal DURAND Parlamento Europeu 

Sra. Anna ECHTERHOFF Sociedade civil 

Sr. Sandro GOZI Parlamento Europeu 

Sra.  Eva Kjer  HANSEN Parlamentos nacionais 

Sr. Pablo  HISPÁN Parlamentos nacionais 

Sr. Pat  KELLY Conselho 

Sra. Antonia KIEPER Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Wepke KINGMA Conselho 

Sr. Tomáš KOZÁK Conselho 

Sr. Zdzisław KRASNODĘBSKI Parlamento Europeu 

Sr. Reinhold  LOPATKA Parlamentos nacionais 

Sra.  Esther LYNCH Parceiros sociais 

Sr. Evangelos MEIMARAKIS Parlamento Europeu 

Sr. Aleksandar MILISOV  Painéis de cidadãos europeus 

Sra.  Radvilė  MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ Parlamentos nacionais 
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Sr. Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Anti  POOLAMETS Parlamentos nacionais 

Sr. Arnoldas PRANCKEVIČIUS  Conselho 

Sr. Paulo RANGEL Parlamento Europeu 

Sra. Ariane  RODERT  
Comité Económico e Social 

Europeu 

Sr. Hans  ROTHENBERG Parlamentos nacionais 

Sr. Domènec Miquel RUIZ DEVESA Parlamento Europeu 

Sr. Hermano  SANCHES RUIVO   Representante local/regional 

Sr. Axel  SCHÄFER Parlamentos nacionais 

Sr. Kaspar SCHULTZ 
Painéis/eventos nacionais de 

cidadãos 

Sr. Pedro SILVA PEREIRA Parlamento Europeu 

Sr. Sven SIMON Parlamento Europeu 

Sra. Lucie  STUDNICNA  
Comité Económico e Social 

Europeu 

Sra. Dubravka SUICA Comissão Europeia 

Sra. Wiktoria TYSZKA-ULEZALKA  Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Apostolos TZITZIKOSTAS Comité das Regiões Europeu 

Sr. Bastiaan  VAN APELDOORN Parlamentos nacionais 

Sr. Andris VĪTOLS Conselho 

 
 


