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ATA SUMÁRIA  
Grupo de Trabalho «A UE no Mundo» 

Presidido por Gunther Krichbaum a convite de Clement Beaune, ausente 
22 de outubro de 2021, das 11:00 às 13:00 

 

 
 

1.   Considerações iniciais do presidente 
 

A reunião realiza-se em formato híbrido. Gunther Krichbaum indica que Clement Beaune não pode 
estar presente na primeira reunião devido a responsabilidades prementes na reunião do Conselho 
Europeu que exigem a sua presença nesse mesmo dia. Em primeiro lugar, Gunther Krichbaum convida 
os representantes dos painéis de cidadãos a usarem da palavra, a apresentarem-se e a indicarem os 
temas debatidos no seu painel de cidadãos específico. É sublinhada a natureza inovadora da 
Conferência e desta componente do Plenário. 

 
2.   Debate 

 
Não estando os participantes dos painéis de cidadãos prontos a intervir no início da reunião, outros 
participantes iniciam o debate e os representantes dos painéis juntam-se à discussão ulteriormente. 

 
Os principais temas abordados são os seguintes: 

 
Política Europeia de Vizinhança e Alargamento  

• Vários membros do grupo de trabalho frisam a particular importância do processo de 

alargamento aos Balcãs Ocidentais e a ideia de expandir a UE sem enfraquecer os seus 

processos de tomada de decisão, nomeadamente através de uma revisão da votação por 

unanimidade. 

 
Visão e valores europeus, tendo em vista a posição futura da UE no mundo 

• Uma Europa autónoma, capaz de avaliar e combater rapidamente as ameaças. 

• Numerosos participantes insistem na ideia de afirmar os valores europeus em todos os 

domínios da ação internacional da UE (comércio, relações com países terceiros). São estes 

os valores que diferenciam a Europa do resto do mundo. 

• As relações com os EUA, a Rússia e a China são mencionadas várias vezes, referindo-se 

também a Turquia. 

• Garantir a capacidade de intervenção da UE (instrumentos e procedimentos de tomada de 
decisão). 

 
Segurança e defesa europeias 

• Nas relações da UE com a NATO, poderá a UE ser mais ativa continuando a centrar-se numa 

UE pacífica mas segura? 

• Utilizar, de forma coordenada, todos os instrumentos à disposição da UE a nível 

internacional. 
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Política comercial e economia europeias 

• Ideia de uma UE capaz de influenciar a mudança através do comércio e da regulamentação, 

mantendo a sua atratividade para a atividade empresarial. 

• Afirmar-se entre as grandes potências mundiais, como a China e os EUA. 

 
Os membros do grupo de trabalho, cidadãos e não cidadãos, abordam ainda outros assuntos, e vários 
oradores referem a necessidade de aumentar a participação nas eleições europeias e de associar mais 
estreitamente os cidadãos no período entre as eleições. É mencionada a importância de uma melhor 
comunicação e educação em matéria de democracia, bem como a necessidade de garantir a 
transparência no processo de tomada de decisões da UE. 

 
3.   Considerações finais do presidente 

 
O presidente observa que todos os membros do grupo de trabalho insistiram na consolidação da 
estrutura dos debates. Em reuniões futuras, será fundamental definir as áreas/os temas principais, cada 
um dos quais poderá ser discutido individualmente, com o debate a ser iniciado por um cidadão 
representante do painel de cidadãos. Manifesta também o seu apoio a outros membros que desejam 
assegurar que um contributo útil e concreto deste grupo de trabalho seja levado ao Plenário. Os 
relatórios dos painéis e da plataforma constituirão uma boa fonte de estruturação, a par das reflexões 
da presente reunião.  O presidente declara ter sido um substituto de última hora do presidente 
permanente, Clement Beaune, e que este será informado das conclusões da presente reunião, de modo 
a que as futuras reuniões concretizem as expectativas. 
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ANEXO II. Lista dos membros do Grupo de Trabalho «A UE no Mundo» 
 
PRESIDENTE: Clément BEAUNE (Hans DAHLGREN a partir de 1.1.2022) 

 
Dr. Francisco ALDECOA Painéis/eventos nacionais de cidadãos 

Sra. Concepción ANDREAU RODRIGUEZ Comité das Regiões 

Sr. Olivier BALDAUFF Conselho 

Sr. Clément BEAUNE Conselho 

Sra. Simone BEISSEL Parlamentos nacionais 

Sra. Rozalia-Ibolya BIRO Parlamentos nacionais 

Sr. Séamus BOLAND Comité Económico e Social Europeu 

Sr. Josep BORRELL Comissão Europeia/SEAE 

Sr. Mansef CAMPOS Painéis de cidadãos europeus 

Deputado Fabio Massimo CASTALDO Parlamento Europeu 

Deputado Włodzimierz CIMOSZEWICZ Parlamento Europeu 

Deputada Deirdre CLUNE Parlamento Europeu 

Sr. Péter CSAKAI-SZOKE Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Hans DAHLGREN Conselho 

Sr. Benedetto DELLA VEDOVA Conselho 

Sra. Verena DUNST Representante local/regional 

Sr. Christian FEUSTEL Parceiros sociais 

Deputado Carlo FIDANZA Parlamento Europeu 

Sr. Domagoj HAJDUKOVIĆ Parlamentos nacionais 

Sra. Stephanie HARTUNG Painéis/eventos nacionais de cidadãos 

Deputada Danuta HÜBNER Parlamento Europeu 

Sra. Gisèle JOURDA Parlamentos nacionais 

Sr. Eric JULIEN Painéis de cidadãos europeus 

Sra. Roelien KAMMINGA Parlamentos nacionais 

Sr. Bogdan KLICH Parlamentos nacionais 

Sr. Rihards KOLS Parlamentos nacionais 

Sr. Gunther KRICHBAUM Parlamentos nacionais 

Deputado Andrius KUBILIUS Parlamento Europeu 

Deputado Ilhan KYUCHYUK Parlamento Europeu 

Deputada Hélène LAPORTE Parlamento Europeu 

Deputado Jaak MADISON Parlamento Europeu 

Deputado Costas MAVRIDES Parlamento Europeu 

Sra. Klaudia MAZUR Painéis de cidadãos europeus 

Sra. Dajana MILINKOVIC Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Ruairí Ó Murchú Parlamentos nacionais 

Sr. Ali OUACH Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Jouni OVASKA Parlamentos nacionais 

Prof. George PAGOULATOS Painéis/eventos nacionais de cidadãos 

Sra. Georgia PARPOSZ Painéis de cidadãos europeus 
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Sra. Inês PASCOAL DA SILVA Painéis de cidadãos europeus 

Deputado Tonino PICULA Parlamento Europeu 

Sr. Nik PREBIL Parlamentos nacionais 

Sr. Kornelios S. KORNELIOU Conselho 

Sr. Pavel SKULIL Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Mark SPEICH Comité das Regiões 

Sra. Klaudia SZEMEREYNE PATAKI Representante local/regional 

Sr. Kim VALENTIN Parlamentos nacionais 

Sra. Ymare VAN DER SLUIS Painéis de cidadãos europeus 

Deputada Viola VON CRAMON-TAUABADEL Parlamento Europeu 

Sra. Sophie WILMES Conselho 

Sra. Janica YLIKARJULA Comité Económico e Social Europeu 

 


