
 

 

 
 

ATA SUMÁRIA 

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

Sob a presidência de Věra Jourová, vice-presidente, Comissão Europeia 
Sexta-feira, 22 de outubro de 2021, das 11.00 às 13.00 

 

 

1. Considerações iniciais da presidente 

 

A presidente, Věra JOUROVÁ, inicia a reunião dando as boas-vindas a todos os participantes. A reunião 
realiza-se em formato híbrido. Estão presentes fisicamente 40 dos 52 membros do grupo de trabalho e cinco 
outros seguem a reunião à distância.  Dos membros que seguem a reunião, 27 participam no debate, 
incluindo a maioria dos cidadãos presentes.  
 
Em seguida, a presidente apresenta alguns dos muitos temas que são da competência do grupo de trabalho 
(por exemplo, direitos e liberdades fundamentais, identidade europeia, igualdade de género, luta contra o 
terrorismo, etc.). A presidente faz referência às ideias expressas até à data na plataforma digital multilingue 
sobre o tema valores e direitos, Estado de Direito, segurança, assim como sobre os temas prioritários 
identificados na primeira sessão do Painel dos cidadãos europeus 2 (ver relatório da sessão 1 do Painel 2 
aqui).   
 
Observa ainda que, em dezembro, o grupo de trabalho poderá debater as recomendações do Painel de 
cidadãos europeus 2.  
 
Em seguida, a presidente dá a palavra a todos os que desejam intervir no debate, instando-os a limitar as 
suas intervenções a dois minutos. 
 

 
2. Debate 
 
Alguns participantes levantam questões processuais preliminares, nomeadamente sobre a forma como o 
grupo de trabalho deve organizar os seus debates (por exemplo, ter uma agenda estruturada em torno de 
temas específicos), apresentar o seu trabalho ao plenário e sobre a questão de saber se também se deve 
reunir entre reuniões plenárias. Certos participantes apelam igualmente a que as reuniões do grupo de 
trabalho sejam mais transparentes, por exemplo, através da transmissão pública via Internet e da partilha 
pública de toda a documentação.   
 
A presidente recorda que o grupo de trabalho terá em conta os resultados dos painéis de cidadãos europeus 
e os contributos constantes da plataforma.  Concorda igualmente com a importância da transparência das 
atividades do grupo de trabalho.   
 
Relativamente ao essencial, a maioria dos participantes salienta que o Estado de Direito, os valores e os 
direitos são uma componente fundamental da UE, que deve ser reforçada e reafirmada.  
 
Alguns participantes interrogam-se sobre a questão de saber se a Conferência sobre o Futuro da Europa é 
um exercício prospetivo destinado a melhorar o bom funcionamento do Estado de Direito, dos valores e dos 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/


 

 

direitos, ou se é necessária uma verdadeira reforma.  Muitos exortam a Conferência a apresentar resultados 
tangíveis. 
 
Alguns membros do grupo de trabalho apelam a uma definição mais clara dos valores da UE e da norma 
comum da UE para o Estado de Direito. Assinalam, com frequência, que a UE é mais do que um mero mercado 
único.  No entanto, outros participantes salientam que o Estado de Direito e os valores da UE já estão bem 
definidos nos Tratados da UE e pelo Tribunal de Justiça.    
 
A este respeito, os participantes debatem também acerca do equilíbrio a alcançar entre as normas comuns 
e a diversidade de cada país. Muitos membros descrevem a UE como um sistema baseado em regras, no 
quadro do qual o Estado de Direito deve ser um princípio não negociável. No entanto, alguns participantes 
sublinham a necessidade de respeitar as especificidades dos países.  
 
Além disso, muitos participantes insistem na necessidade de melhorar a aplicação efetiva dos atuais direitos 
e valores da UE, o que é fundamental para a credibilidade e a legitimidade da UE perante os cidadãos.  
No âmbito deste apelo a apresentar resultados, vários participantes indicam que a UE deve aderir, sem 
demora, à Convenção Europeia dos Direitos Humanos.  
 
Alguns participantes chamam a atenção para os contributos na plataforma digital multilingue e os resultados 
da primeira sessão do Painel de cidadãos europeus 2 sobre os direitos de cidadania da UE e sugerem que se 
aprofunde o desenvolvimento do estatuto de cidadania da UE, em vez de colocar ênfase na questão da 
identidade. Os membros do grupo de trabalho assinalam, a este respeito, que os painéis têm uma 
oportunidade real de definir a agenda política da UE. 
 
Vários participantes destacam igualmente o caráter fundamental dos direitos sociais, descrevendo condições 
de trabalho e de vida dignas como uma componente essencial do sistema de direitos e valores da UE.  
 
As questões da desinformação, da liberdade dos meios de comunicação social, da família, da demografia e 
dos direitos das crianças são também levantadas por vários participantes.    
 
 
3. Considerações finais da presidente 
 
A presidente Věra JOUROVÁ encerra o debate, resumindo os principais pontos levantados pelos 
participantes.   
 
No que diz respeito ao processo, a presidente recorda que:  

 Informará o Conselho Executivo do pedido de transmissão dos debates do grupo de trabalho em 
direto.  

 A ordem do dia das atividades do grupo de trabalho será distribuída antes de cada reunião, sem, no 
entanto, excluir assuntos do âmbito geral do grupo de trabalho.  

 A questão da interação com outros grupos de trabalho deve ser abordada.  

 Quaisquer outras necessidades de interpretação serão abordadas. 

 A presidente relembra que o porta-voz dos cidadãos junto do grupo de trabalho será selecionado 
posteriormente. 

 
Relativamente ao essencial, resume os seguintes pontos principais:   

 O Estado de Direito não é negociável, sendo necessário mais diálogo e um entendimento comum.  A 
diversidade tem de ser valorizada, mas baseada em normas comuns.  

 A necessidade de a UE passar das palavras aos atos. As regras e os princípios existentes devem ser 
plenamente aplicados na prática, nomeadamente no caso da Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia. 



 

 

 A necessidade de reafirmar os princípios em que assenta a UE, não como um mercado único, mas 
sim como uma União de valores, dando simultaneamente resposta aos desafios colocados pelo Brexit 
e pela crise da COVID-19.  

 Uma defesa firme dos valores da UE, afirmando e aperfeiçoando as definições já existentes de Estado 
de Direito, valores e direitos.  

 A necessidade de um debate mais amplo sobre valores, incluindo também a corrupção e as ameaças 
à segurança. 

 A necessidade de estabelecer uma ligação com os direitos sociais e das crianças, o direito à 
privacidade e o pluralismo dos meios de comunicação social. 

 A necessidade de continuar a desenvolver a cidadania da UE, em vez de entrar no domínio pessoal 
das identidades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO. Lista dos membros do Grupo de trabalho sobre valores e direitos, Estado de Direito, 
segurança 
 
 

Sra. Ilse  AIGNER  Comité das Regiões 

Sr. Daniel  ANDERSSON Parlamentos nacionais 

Sra. Valentina BALZANI  Painéis de cidadãos europeus 

Deputada Katarina BARLEY Parlamento Europeu 

Sr. Paolo BARONE  Painéis de cidadãos europeus 

Deputado Nicolas BAY Parlamento Europeu 

Sr. Ondřej  BENEŠÍK Parlamentos nacionais 

Sr. Laurent BERGER Parceiros sociais 

Sra. Elsa BESTARD  Painéis de cidadãos europeus 

Deputado Vladimír BILČÍK Parlamento Europeu 

Sr.  Yves  CRUCHTEN Parlamentos nacionais 

Deputada Katalin CSEH Parlamento Europeu 

Deputada Gwendoline DELBOS-CORFIELD Parlamento Europeu 

Deputada Klára DOBREV Parlamento Europeu 

Sra. Mandy FALZON Painéis/eventos nacionais de cidadãos 

Sr. Petros  FASSOULAS Sociedade civil 

Sra. Paula  FERNANDEZ VIANA   Comité das Regiões 



 

 

Deputado Daniel FREUND Parlamento Europeu 

Deputado Esteban GONZALEZ PONS Parlamento Europeu 

Sr. Branko  GRIMS Parlamentos nacionais 

Sra.  Alice-Mary  HIGGINS Parlamentos nacionais 

Sr. Richárd  HÖRCSIK Parlamentos nacionais 

Sr.  Gerhard HUEMER Parceiros sociais 

Sra. Věra JOUROVÁ Comissão Europeia  

Sra.  Zanda KALNIŅA-LUKAŠEVICA Conselho 

Sr.  Martin KLUS Conselho 

Sr.  Jeppe KOFOD Conselho 

Sr.  Georgios KOTSIRAS Conselho 

Sra. Hajnalka KOZMANE GOMBKOTO  Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Karl-Heinz   LAMBERTZ Representante local/regional 

Sr. Tommy Kofoed LARSEN  Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Normunds LEGZDINS  Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Christian  MOOS Comité Económico e Social Europeu 

Sr. Rasmus  NORDQVIST Parlamentos nacionais 

Sra. Ninni NORRA Painéis/eventos nacionais de cidadãos 

Deputada Maria Teresa PAGAZAURTUNDUA RUIZ Parlamento Europeu 

Sr.  Kacper  PŁAŻYŃSKI Parlamentos nacionais 

Sr.  Pere Joan  PONS Parlamentos nacionais 

Sr.  Michael ROTH Conselho 

Deputado Jacek SARYUSZ-WOLSKI Parlamento Europeu 

Sra. Joy Clara SCHAEFLEIN  Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Helmuth Franz SCHLAGOWSKI  Painéis de cidadãos europeus 

Deputado Helmut SCHOLZ Parlamento Europeu 

Sr. Sjoerd  SJOERDSMA Parlamentos nacionais 

Deputada Romana TOMC Parlamento Europeu 

Sra.  Tytti TUPPURAINEN Conselho 

Sr. Štefan URBANEK  Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Karl  VANLOUWE Parlamentos nacionais 

Sr. Claudiu Marian VATAU  Painéis de cidadãos europeus 

Sra. Ozlem  YILDIRIM  Comité Económico e Social Europeu 

Sra. Kristīne ZONBERGA Painéis/eventos nacionais de cidadãos 

 


