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ATA SUMÁRIA 

Grupo de Trabalho para a Democracia Europeia, presidido por Manfred Weber, Parlamento 

Europeu 

22 de outubro de 2021, das 14.00 às 16.00 

 
 

1. Considerações iniciais do presidente  
 

A reunião realiza-se em formato híbrido. O debate abrange os pontos indicados na ordem de 
trabalhos distribuída antes da reunião (em anexo, para informação). O presidente começa por 
salientar a natureza inovadora da Conferência sobre o Futuro da Europa e dar as boas-vindas, em 
especial, aos cidadãos na reunião do grupo de trabalho. Explica que dará a palavra a todos os 
participantes por ordem alfabética para que estes se apresentem e expressem as suas expectativas 
em relação ao grupo de trabalho.  
 
O presidente expressa igualmente as suas próprias expectativas relativamente ao que considera ser o 
mais entusiasta dos grupos de trabalho, graças ao seu tema horizontal e ao objetivo de aproximar a 
Europa dos cidadãos. Menciona, de entre os temas a debater: como tornar as eleições europeias 
mais atrativas e aumentar a afluência às urnas; como aumentar a participação dos jovens cidadãos; 
como aproveitar ao máximo o potencial da democracia direta; e como melhorar o funcionamento 
das instituições da UE. Recorda a importância de garantir o respeito pelos valores fundamentais da 
União e pelo Estado de direito, bem como o bom funcionamento dos meios de comunicação social 
num mundo cada vez mais digital. 
 

2. Debate 
 
Durante o debate, os representantes do Painel dos Cidadãos Europeus sobre «Democracia/valores 
europeus, direitos, Estado de direito, segurança» apresentam os resultados da primeira sessão deste 
painel. Destacam, de entre os temas pertinentes para debate:  

 Como aumentar o interesse e o conhecimento sobre a UE, nomeadamente entre os jovens;  

 O papel da comunicação, dos meios de comunicação social e da desinformação, bem como 
da educação;  

 A participação dos cidadãos nas eleições, inclusive a nível europeu;  

 Como tornar a política mais apelativa e envolver os cidadãos de uma forma mais direta, por 
exemplo através de mecanismos de participação e referendos;  

 A transparência, responsabilização e compreensibilidade do processo decisório da UE; 

 A proteção dos valores da UE e do Estado de direito;  

 A garantia dos direitos e da não discriminação; e 

 Como acabar com os entraves e assegurar a eficiência do processo de tomada de decisões da 
UE. 

 
Outros membros do grupo de trabalho abordam questões semelhantes, havendo vários oradores a 
debater a necessidade de aumentar a participação nas eleições europeias e de envolver melhor os 
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cidadãos no período entre as eleições. Suscita-se a importância de melhorar a comunicação e a 
educação em matéria de democracia, bem como a necessidade de garantir a transparência no 
processo de tomada de decisões da UE. Alguns oradores apelam a uma revisão da votação por 
unanimidade. Outros sublinham a necessidade de garantir o respeito pelos valores da UE e pelo 
Estado de direito, a liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação social e ainda a diversidade. 
 
São igualmente referidos outros temas para debate, tais como: 

 A necessidade de comparar diferentes modelos de integração e cooperação para o futuro, 
em que alguns representantes defendem o reforço da integração e outros alertam para os 
riscos de uma maior centralização do poder; 

 A repartição de competências entre a UE e os Estados-Membros, bem como a questão de 
saber se os cidadãos desejam que a UE faça mais ou menos; 

 Os desafios relacionados com o desenvolvimento de um verdadeiro espaço político europeu 
e o debate a nível transnacional sobre assuntos da UE;  

 A importância de tornar as eleições para o PE mais relevantes para os cidadãos e de lhes 
proporcionar opções políticas significativas;  

 O papel que as autoridades regionais e locais, bem como a sociedade civil organizada e os 
parceiros sociais, podem desempenhar no processo de decisão da UE na aproximação da UE 
aos cidadãos; 

 A importância da solidariedade e de uma identidade europeia comum; 

 A importância de reforçar a democracia na economia, na sociedade e no local de trabalho;  

 A questão de saber se é necessária a revisão dos Tratados. 
 

Alguns oradores sublinham a importância de refletir no Grupo de Trabalho as prioridades e as 
recomendações dos cidadãos, bem como a necessidade de assegurar que todas as vozes sejam 
ouvidas. 
 

3. Considerações finais do presidente 
 
Nas suas observações finais, o presidente salienta que o primeiro passo no sentido de uma melhor 
compreensão é ouvir-se atentamente uns aos outros. O presidente observa que esta primeira 
reunião constitui a base para debates e trabalhos mais aprofundados. As recomendações dos painéis 
de cidadãos europeus estarão disponíveis antes da próxima reunião do grupo de trabalho, em 
dezembro, e constituirão o ponto de partida para debates mais concretos. A fim de preparar melhor 
a reunião, convida os membros do grupo de trabalho a refletirem sobre uma lista de iniciativas 
concretas e sugere que um porta-voz para cada componente apresente o resultado dessas reflexões.  
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ANEXO I. Ordem do dia para a reunião de 22 de outubro de 2021 
 

 
Estrasburgo, 22 de outubro de 2021  

  
  
  

  
PROJETO DE ORDEM DO DIA  

  
REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA A DEMOCRACIA 

EUROPEIA   
  

CONFERÊNCIA SOBRE O FUTURO DA EUROPA  
  

Sexta-feira, 22 de outubro de 2021, das 14.00 às 16.00  
  

Sala WEISS S1.4 e participação à distância  
  

ESTRASBURGO  
  

  
  
  

1. Aprovação do projeto de ordem do dia  
  

2. Alocução de boas-vindas e introdução do presidente Manfred 

WEBER – presidente do Grupo PPE no Parlamento Europeu   
  

3. Relatório dos representantes do Painel de Cidadãos e da 

Plataforma Digital   
  

4. Troca de pontos de vista sobre as expectativas quanto aos 

resultados do grupo de trabalho  
  

5. Troca de pontos de vista sobre as modalidades de trabalho e o 

calendário  
  

6. Diversos  
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ANEXO II. Lista dos membros do Grupo de Trabalho para a Democracia Europeia 
 

Manfred WEBER (Parlamento Europeu) 
 

   
Nome próprio Apelido Componente 

      

Lenise AGIUS Painéis de cidadãos europeus 

Chiara ALICANDRO  Painéis de cidadãos europeus 

Michalakis ASIMAKIS  Painéis de cidadãos europeus 

Zoltán  BALCZÓ Parlamentos nacionais 

Olga BAUM Painéis de cidadãos europeus 

Matouš BELOHLAVEK  Painéis de cidadãos europeus 

Brando BENIFEI Parlamento Europeu 

Mara BIZZOTTO Parlamento Europeu 

Damian BOESELAGER Parlamento Europeu 

Ioannis  BOURNOUS Parlamentos nacionais 

Nicolai BOYSEN 
Painéis/eventos nacionais de 

cidadãos 

Martina BRAMBILLA  Painéis de cidadãos europeus 

Gari  CAPPELLI Parlamentos nacionais 

Vasco CORDEIRO Comité das Regiões Europeu 

Annemieke DE CLERCK  Painéis de cidadãos europeus 

Samuel DENEFFE 
Painéis/eventos nacionais de 

cidadãos 

Bruno  DIAS Parlamentos nacionais 

Gašper  DOVŽAN Conselho 

Aleksandra   DULKIEWICZ  Representante local/regional 

Pascal DURAND Parlamento Europeu 

Anna ECHTERHOFF Sociedade civil 

Sandro GOZI Parlamento Europeu 

Pippa  HACKETT Conselho 

Eva Kjer  HANSEN Parlamentos nacionais 

Pablo  HISPÁN Parlamentos nacionais 

Wepke KINGMA Conselho 

Tomáš KOZÁK Conselho 

Zdzisław KRASNODĘBSKI Parlamento Europeu 

Ilona KRONBERGA Conselho 

Reinhold  LOPATKA Parlamentos nacionais 

Esther LYNCH Parceiros sociais 

Evangelos MEIMARAKIS Parlamento Europeu 

Aleksandar MILISOV  Painéis de cidadãos europeus 

Radvilė  
MORKŪNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

Parlamentos nacionais 

Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Painéis de cidadãos europeus 

Anti  POOLAMETS Parlamentos nacionais 

Arnoldas PRANCKEVIČIUS  Conselho 

Paulo RANGEL Parlamento Europeu 
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Ariane  RODERT  
Comité Económico e Social 

Europeu 

Hans  ROTHENBERG Parlamentos nacionais 

Domènec Miquel RUIZ DEVESA Parlamento Europeu 

Hermano  SANCHES RUIVO   Representante local/regional 

Axel  SCHÄFER Parlamentos nacionais 

Kaspar SCHULTZ 
Painéis/eventos nacionais de 

cidadãos 

Pedro SILVA PEREIRA Parlamento Europeu 

Sven SIMON Parlamento Europeu 

Lucie  STUDNICNA  
Comité Económico e Social 

Europeu 

Dubravka SUICA Comissão Europeia 

Wiktoria TYSZKA-ULEZALKA  Painéis de cidadãos europeus 

Apostolos TZITZIKOSTAS Comité das Regiões Europeu 

Bastiaan  VAN APELDOORN Parlamentos nacionais 
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