
Relatório de síntese 19.07.2021

Relatório de síntese da sexta reunião do Conselho Executivo

da Conferência sobre o Futuro da Europa

Segunda-feira, 19 de julho de 2021

16h00 - 18h00, edifício Europa (sala S7, reunião híbrida)

Participantes: consultar a lista de participantes em anexo

Síntese e conclusões:

O Conselho Executivo da Conferência sobre o Futuro da Europa realizou a sua sexta
reunião a 19 de julho de 2021, no edifício do Conselho (em formato híbrido).

A sexta reunião foi copresidida pelo deputado Guy VERHOFSTADT, pelo secretário de
Estado dos Assuntos Europeus da Eslovénia, Gašper DOVŽAN, e pela vice-presidente
da Comissão para a Democracia e Demografia, Dubravka ŠUICA. Foi Gašper DOVŽAN
quem deu início à reunião e a encerrou.

O Conselho Executivo aprovou a alteração ao artigo 16.º do Regulamento Interno da
Conferência respeitante a uma maior representação das autoridades locais e regionais
e dos parceiros sociais no Plenário da Conferência.

Os copresidentes informaram o Conselho Executivo das modalidades práticas
atualizadas aplicáveis à organização dos painéis de cidadãos europeus, especialmente
no que toca à ordem e aos locais de reunião dos painéis e à metodologia de
enquadramento dos temas.

Os copresidentes fizeram ainda ao Conselho Executivo o ponto da situação dos
preparativos com vista à constituição dos grupos de trabalho que integrarão o Plenário
da Conferência.

Os copresidentes informaram o Conselho Executivo do Plano de Comunicação
Conjunto para a Conferência sobre o Futuro da Europa.

Gašper Dovžan (copresidente) abriu a reunião.



Relatório de síntese 19.07.2021

1. Alteração do Regulamento Interno da Conferência respeitante à representação 
das autoridades locais e regionais e dos parceiros sociais no Plenário da 
Conferência

Dubravka Šuica (copresidente) presidiu aos debates sobre este ponto da ordem de
trabalhos e apresentou a proposta dos copresidentes de alterar o artigo 16.º a fim de
aumentar o número de representantes dos parceiros sociais e de representantes eleitos
das autoridades locais e regionais no Plenário. Foi proposta ao Conselho Executivo a
seguinte alteração do artigo 16.º:

– Aumentar os lugares dos parceiros sociais de 8 para 12 representantes
– Acrescentar 6 representantes eleitos das autoridades regionais e 6 representantes

eleitos das autoridades locais.

Durante o debate que se seguiu, os participantes manifestaram um apoio generalizado à
alteração proposta.

Os parceiros sociais foram convidados a designar os 4 membros suplementares do
Plenário, tendo-se solicitado ao Comité das Regiões que coordenasse uma nomeação
equilibrada dos 6 representantes regionais eleitos e dos 6 representantes locais eleitos,
velando por que esses representantes não sejam membros efetivos do Comité das
Regiões.

Foram apresentados vários pedidos respeitantes à possibilidade de autorizar suplentes a
participar nas reuniões do Conselho Executivo e do Plenário. Os copresidentes
remeteram para a posição anteriormente acordada, que o não permite; se necessário,
podem introduzir-se alterações na composição das delegações, de que os copresidentes
são informados, mas não são admitidos suplentes nas reuniões que versem sobre temas
específicos. Além disso, foi também apresentado neste ponto da ordem de trabalhos um
pedido de inclusão dos Balcãs Ocidentais na Conferência.

A presidente concluiu que o Conselho Executivo aprovou esta alteração do artigo 16.º do
Regulamento Interno.

Conclusão:

O Conselho Executivo aprovou a alteração do artigo 16.º do Regulamento Interno

da Conferência respeitante a uma maior representação das autoridades locais e

regionais e dos parceiros sociais no Plenário da Conferência.
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2. Modalidades atualizadas de organização dos painéis de cidadãos europeus: 
informações dos copresidentes

Dubravka Šuica (copresidente) presidiu aos debates sobre este ponto da ordem de
trabalhos, destacando as atualizações das modalidades que foram divulgadas antes da
reunião, nomeadamente os novos elementos relativos à ordem dos painéis, aos locais de
reunião e à metodologia de organização dos debates. A presidente informou igualmente o
Conselho Executivo do ponto da situação do processo de seleção, assinalando que já
foram selecionados cerca de 500 dos 800 cidadãos e que o processo de seleção estaria
concluído em meados de agosto. Embora a situação epidemiológica tenha de ser
acompanhada de perto, a copresidente sublinhou a importância de se manterem os
painéis presenciais. Além disso, recomendou que os painéis de cidadãos nacionais sejam
também selecionados aleatoriamente e trabalhem de acordo com as orientações
traçadas.

No debate que se seguiu, as modalidades atualizadas de organização dos painéis foram,
de um modo geral, bem acolhidas pelos participantes.

Foram levantadas questões e tecidas algumas observações, nomeadamente sobre o
processo de seleção, com pedidos de maior transparência e de justificação da
representatividade dos cidadãos selecionados. A copresidente Dubravka Šuica anunciou
que, no final do processo, o prestador de serviços externo responsável pela seleção
fornecerá informações sobre a conformidade com os critérios de seleção.

Foram também levantadas algumas questões acerca do método a utilizar pelos cidadãos
para escolherem os temas a tratar, tendo especialmente em conta o tempo limitado de
que os painéis dispõem para debater e a vastidão dos temas. Os copresidentes
explicaram que caberá a um prestador de serviços elaborar um relatório intercalar que
descreva e analise os contributos da plataforma digital multilingue disponíveis no início de
setembro. Observaram que este relatório intercalar constituirá para os membros dos
painéis uma boa base para escolherem os temas e que lhes será dada a liberdade de
definirem as suas prioridades ou de debaterem quaisquer outras questões. Os
copresidentes referiram igualmente que os painéis de cidadãos europeus serão
acompanhados por peritos independentes.

Conclusão:

Os copresidentes informaram o Conselho Executivo das modalidades práticas

atualizadas aplicáveis à organização dos painéis de cidadãos europeus,

especialmente no que toca à ordem e aos locais de reunião dos painéis e à

metodologia de enquadramento dos temas.
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3. Grupos de trabalho do Plenário: informações dos copresidentes

Gašper Dovžan (copresidente) presidiu aos debates sobre este ponto da ordem do dia
fazendo o ponto da situação dos debates sobre os grupos de trabalho e salientando que a
Declaração Comum não os contemplava, mas que foram introduzidos no Regulamento
Interno como instância preparatória para facilitar os debates no Plenário. Assinalou que
ainda não se chegou a nenhum compromisso sobre várias questões, como o papel dos
grupos de trabalho, a frequência das reuniões, a apresentação de relatórios, etc., e que a
posição do Conselho ainda tem de ser debatida, devendo contudo ser possível
estabelecer um compromisso no mês de setembro.

A copresidente Dubravka Šuica preconizou que os grupos de trabalho se limitem a
preparar as reuniões do Plenário com base nas recomendações dos painéis de cidadãos,
sempre com os cidadãos no centro, sendo um representante dos painéis de cidadãos
europeus relator de cada grupo de trabalho, eventualmente em conjunto com o ou a
presidente, a fim de assegurar a ligação entre os painéis e o Plenário. Insistiu igualmente
em que os grupos de trabalho se reúnam nas datas previstas para o Plenário, a fim de
não sobrecarregar os cidadãos. Os grupos de trabalho devem ser apoiados pelo
Secretariado Comum, podendo os presidentes dispor de uma certa flexibilidade no que
respeita ao tempo de uso da palavra. A copresidente Dubravka Šuica sublinhou a
necessidade de se chegar rapidamente a acordo a seguir ao verão, a fim de não gastar
mais tempo com questões processuais.

O copresidente Guy Verhofstadt apelou a que se chegue o mais rapidamente possível a
acordo sobre os grupos de trabalho, para que a Conferência possa avançar. Instou a que
os grupos de trabalho comecem a funcionar no Plenário de outubro, com base nos
relatórios da plataforma digital multilingue e nas recomendações dos painéis e eventos de
cidadãos nacionais, remetendo, a este respeito, para o Regulamento Interno, e a que
elaborem por escrito as propostas do Plenário. Apelou a que se confie nos presidentes
dos grupos de trabalho e se lhes dê alguma flexibilidade na organização do trabalho.
Especificou que o ou a presidente de cada grupo de trabalho deverá apresentar ao
Plenário as conclusões do grupo, a que se seguirá imediatamente a reação de um
representante dos painéis de cidadãos europeus do grupo de trabalho, a fim de transmitir
a sua apreciação.

Durante o debate que se seguiu:

– Alguns participantes manifestaram as suas preocupações, relembrando que o objetivo
é criar uma estrutura simples, centrada nos cidadãos, e insistindo na natureza informal
dos grupos de trabalho e na importância de estes se reunirem nas datas previstas
para o Plenário.

– Alguns participantes salientaram a importância dos grupos de trabalho na preparação
d o Plenário, uma vez que analisam as propostas, e apelaram a que comecem a
funcionar em breve.

– Foi igualmente evocada a necessidade de os grupos de trabalho se reunirem antes do
Plenário de outubro tendo por base os contributos disponíveis na plataforma digital
multilingue.

O copresidente Gašper Dovžan tomou nota de todas as observações e concluiu que os
debates prosseguirão no intuito de se chegar a acordo em setembro.

Conclusão:

Os copresidentes fizeram ainda ao Conselho Executivo o ponto da situação dos
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preparativos com vista à constituição dos grupos de trabalho que integrarão o
Plenário da Conferência.
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4. Plano de Comunicação Conjunto para a Conferência sobre o Futuro da Europa: 
informações dos copresidentes

Guy Verhofstadt (copresidente) presidiu aos debates sobre este ponto da ordem de
trabalhos e informou o Conselho Executivo sobre o Plano de Comunicação Conjunto
elaborado pelas Direções�Gerais da Comunicação do Parlamento Europeu, do Conselho e
da Comissão na sequência do pedido apresentado pelo Conselho Executivo em 26 de
maio, declarando que quaisquer novas sugestões seriam bem-vindas. Informou que o
Plano de Comunicação Conjunto já tinha dado frutos, uma vez que aumentaram as visitas
à plataforma digital multilingue.

O copresidente Guy Verhofstadt referiu a possibilidade de recorrer a personalidades
famosas, como desportistas, para promover a plataforma digital multilingue através do
código QR correspondente e solicitou ao Secretariado Comum e às Direções-Gerais da
Comunicação das três instituições que refletissem sobre soluções mais criativas. Informou
ainda que os copresidentes concordaram com a possibilidade de os jornalistas
acompanharem os painéis de cidadãos europeus e que as Direções-Gerais da
Comunicação das três instituições atuariam como intermediárias entre os cidadãos
interessados e os jornalistas.

O copresidente Gašper Dovžan informou que o próximo Fórum Estratégico de Bled será
dedicado à Conferência, o que gerará maior interesse, e convidou todas as componentes
do Conselho Executivo a envolverem as respetivas redes.

A copresidente Dubravka Šuica forneceu estatísticas sobre a plataforma digital multilingue
e anunciou que a plataforma registou mais de 20 000 participantes, 1 500 eventos e cerca
de 5 600 ideias. Realçou também a necessidade de comunicar mais.

No decorrer do debate que se seguiu, alguns participantes sugeriram que se indicassem
na plataforma quais as tendências observadas em relação a cada um dos nove temas.
Outros propuseram que se desse também aos parlamentos nacionais a possibilidade de
desempenharem um papel importante na mobilização dos cidadãos, organizando eventos
nos seus círculos eleitorais.

O copresidente Guy Verhofstadt concluiu que esta questão constará da ordem de
trabalhos do próximo Conselho Executivo, a fim de acompanhar de perto e avaliar a
participação na plataforma.

Conclusão:

Os copresidentes informaram o Conselho Executivo do Plano de Comunicação

Conjunto para a Conferência sobre o Futuro da Europa.

Próxima reunião:

Está ainda por determinar a data da próxima reunião do Conselho Executivo.

Gašper Dovžan (copresidente) encerrou a reunião.

Pessoa de contacto: Rebecca Rhlalou, membro do Secretariado Comum


