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Relatório de síntese da oitava reunião do Conselho Executivo 

da Conferência sobre o Futuro da Europa 

Sábado, 4 de dezembro de 2021 

11h00 ‒ 12h00, à distância 

Participantes: consultar a lista de participantes em anexo 

Síntese e conclusões: 
 
O Conselho Executivo da Conferência sobre o Futuro da Europa realizou a sua oitava reunião 
a 4 de dezembro de 2021, em formato à distância. O Conselho Executivo foi convocado a curto 
prazo em resposta à evolução da situação epidemiológica na Europa e ao seu impacto nas 
próximas atividades da Conferência. 
 
A reunião foi presidida conjuntamente pelo deputado ao Parlamento Europeu 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. 
 
O Conselho Executivo trocou pontos de vista sobre a terceira sessão do painel de cidadãos 
europeus 2, a realizar em Florença. O Conselho Executivo aprovou a proposta de decisão de 
realizar o painel em Florença nas datas previstas de 10 a 12 de dezembro, no pleno respeito 
pelas medidas sanitárias em vigor e em formato híbrido. 
 
O Conselho Executivo também trocou pontos de vista sobre o terceiro Plenário da Conferência, 
agendado para 17 e 18 de dezembro, em Estrasburgo, tendo decidido adiar este Plenário da 
Conferência devido à evolução da situação da COVID-19 em vários Estados-Membros, 
permitindo contudo que os grupos de trabalho do Plenário organizassem as suas reuniões à 
distância em dezembro. 
 
1. Aprovação da proposta de decisão relativa à terceira sessão do painel de cidadãos 
europeus 2, em Florença 
 
Gašper Dovžan (copresidente) deu início à reunião, que o Conselho Executivo tinha sido 
convocado para debater as implicações da situação da COVID-19 para o próximo painel de 
cidadãos europeus, a realizar em Florença, e para o terceiro Plenário da Conferência, 
agendado para dezembro. Sublinhou a necessidade de as considerações em matéria de saúde 
constituírem uma preocupação global e explicou que o objetivo era tomar uma decisão 
conjunta sobre a confirmação destes eventos em formato híbrido ou o seu adiamento.  
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Dubravka Šuica (copresidente) chamou particularmente a atenção para a rápida evolução da 
situação epidemiológica na Europa. Recordou que a sessão 3 do painel de cidadãos europeus 
1, prevista para 3 e 5 de dezembro em Dublim, havia tido de ser adiada, nomeadamente com 
base no parecer do instituto parceiro e das autoridades nacionais. Registou que a situação 
sanitária em Itália era diferente da que se vivia em Dublim e que o instituto parceiro tinha 
informado que era possível avançar com o painel em Florença, em formato híbrido, 
respeitando todas as medidas sanitárias em vigor. 
 
Guy Verhofstadt (copresidente) considerou que o painel deveria avançar, registando a 
avaliação positiva das autoridades locais de Florença e do Instituto Universitário Europeu que 
acolhe o painel. Salientou que o formato híbrido permitiria a participação à distância dos 
participantes que não pudessem deslocar-se a Florença e considerou que os adiamentos sem 
um calendário claro poriam em perigo toda a Conferência. 
 
Na troca de pontos de vista que se seguiu: 
 

• Muitos dos participantes consideraram que o painel deveria avançar em formato 
híbrido, tal como proposto, tendo em conta a avaliação positiva das autoridades locais 
e dos parceiros e em conformidade com as medidas sanitárias locais. 

• Alguns participantes salientaram a importância de manter a dinâmica da Conferência 
e de prosseguir com o calendário previsto. 

• Alguns participantes manifestaram a sua preocupação com o agravamento da 
situação sanitária nos diferentes Estados-Membros. 

• Alguns participantes observaram que a participação à distância não dava aos cidadãos 
a mesma experiência que a experiência presencial. 

Gašper Dovžan (copresidente) concluiu que o Conselho Executivo aprovava a proposta de 
decisão de realizar a terceira sessão do painel de cidadãos europeus 2 em Florença, nas datas 
previstas de 10 a 12 de dezembro, no pleno respeito pelas medidas sanitárias em vigor, e em 
formato híbrido. 
 
Conclusão: 
O Conselho Executivo aprovou a proposta de decisão de realizar a terceira sessão do painel 
de cidadãos europeus 2 em Florença, nas datas previstas de 10 a 12 de dezembro, no pleno 
respeito pelas medidas sanitárias em vigor, e em formato híbrido. 

 
2. Aprovação da ordem do dia proposta para a sessão plenária de dezembro 
 
Na sequência da decisão de realizar a terceira sessão do Painel 2 em Florença, em 10 e 
12 de dezembro, Guy Verhofstadt (copresidente) apresentou a ordem de trabalhos proposta 
para o Plenário da Conferência de 17 e 18 de dezembro. Esclareceu que o Plenário teria lugar 
em formato híbrido e no pleno respeito pelas medidas sanitárias em vigor em França. 
Sublinhou a importância de o Painel 2 apresentar as suas recomendações ao Plenário 
imediatamente após a sua adoção e considerou que a não realização do Plenário poderia 
comprometer a dinâmica da Conferência. 

Na troca de pontos de vista que se seguiu, os membros e observadores do Conselho Executivo 
apresentaram argumentos a favor do adiamento da sessão plenária (situação da COVID-19, 
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importância de serem apresentadas recomendações por dois painéis por Plenário, para evitar 
um âmbito restrito dos debates e desequilíbrios entre os painéis) ou contra tal adiamento 
(importância de a Conferência manter a dinâmica e prosseguir os seus trabalhos; apreciar 
recomendações de um painel permitiria realizar debates mais focalizados e significativos). 
Alguns participantes assinalaram a experiência diferente que têm os deputados que se ligam 
à distância ao Plenário, considerando que a presença física no Plenário é uma parte 
importante do exercício, em especial para os cidadãos. 

Após ponderar todos os argumentos, o Conselho Executivo decidiu adiar o Plenário da 
Conferência de dezembro. A fim de manter a dinâmica e permitir que a Conferência prossiga 
os seus trabalhos, os grupos de trabalho do Plenário poderão convocar as suas reuniões à 
distância em dezembro. 
 
Conclusão: 
O Conselho Executivo decidiu adiar o Plenário da Conferência de 17 e 18 de dezembro 
devido à evolução da situação da COVID-19 em vários Estados-Membros, permitindo 
contudo que os grupos de trabalho do Plenário organizem as suas reuniões à distância em 
dezembro. 

 

Correspondente: Eva-Maria Poptcheva, membro do Secretariado Comum  
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REUNIÃO DO CONSELHO EXECUTIVO DA CONFERÊNCIA SOBRE O FUTURO DA EUROPA 

4 de dezembro de 2021, 11h00‒12h00, acesso virtual 

  
LISTA DE PARTICIPANTES 

 
Green : confirmed remote presence 

 

CO-CHAIR Mr Guy VERHOFSTADT 
Member of the European Parliament (Renew Europe, BE) 

  
CO-CHAIR Mr Gašper DOVŽAN (SI) 

Secretary of State for EU Affairs 
  

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA 

Vice-President of the European Commission 
  

MEMBER Mr Clément BEAUNE (FR) 
Secretary of State for EU Affairs 
 
Represented by Ms Servane METZGER 

  
MEMBER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ) 

State Secretary for EU Affairs 
  

MEMBER Mr Manfred WEBER 
Member of the European Parliament (EPP, DE) 

  
MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ 

Vice-President of the European Commission 
  

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

  
OBSERVER Ms Judit VARGA (HU) 

Minister of Justice 
 
Represented by Mr Oszkár ÖKRÖS 
State Secretary 

  
OBSERVER Mr Hans DAHLGREN (SE) 

Minister for EU Affairs 
  

OBSERVER Ms Theodora GENTZIS (BE) 
Director General for European Affairs 
Secretary General a.i. 

  
OBSERVER Mr Daniel FREUND 

Member of the European Parliament (Greens/EFA, DE) 
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OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 
Member of the European Parliament (The Left, DE) 

  
OBSERVER 

(COSAC) 
Mr Luís Capoulas SANTOS (PT) 
Chairperson of the European Affairs Committee of the Assembleia da 
República 

  
OBSERVER 

(COSAC) 
Mr Marko POGAČNIK (SI) 
Chairperson of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor 

  
OBSERVER 

(CoR) 
Invited 

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS 
President of the European Committee of the Regions 

  
OBSERVER 

(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG 
President of the European Economic and Social Committee 

  
OBSERVER 

(SGI Europe) 
Invited 

Ms Valeria RONZITTI 
Secretary General of SGI Europe 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Guillaume MCLAUGHLIN 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marie-Charlotte VAN LAMSWEERDE 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Eva-Maria POPTCHEVA 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 
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EXCUSED 

 

MEMBER Ms Iratxe GARCÍA-PÉREZ, 
Member of the European Parliament (S&D, ES) 

  
OBSERVER 

 
Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES) 
Secretary of State for EU Affairs  

  
OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 

Member of the European Parliament (ID, BE) 
  

OBSERVER 
(COSAC) 

Ms Sabine THILLAYE (FR) 
Chair of EU Affairs at the Assemblée Nationale 

  
OBSERVER 

(COSAC) 
Mr Jean-François RAPIN (FR) 
Chair of EU Affairs Committee at the Senat 

  
OBSERVER 

(COSAC) 
Mr Bojan KEKEC (SI) 
Chairperson of the Commission for International Relations and European 
Affairs of the Drzavni Svet 

  
OBSERVER 

(BusinessEurope) 
Invited 

Mr Markus BEYRER 
Director General of BusinessEurope 

  
OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI 
Secretary General of ETUC 

 

 

 


