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PROJETO DE ATA RESUMIDA 

 

Grupo de Trabalho sobre a UE no Mundo 

 
Presidido por Hans Dahlgren, a convite de Clément Beaune, que só pôde participar 

durante os primeiros 20 minutos devido a uma reunião ministerial de emergência 

 

17 de dezembro de 2021, das 11h às 13h 

 

 

1. Considerações iniciais do Presidente 

 

A reunião realizou-se em formato de participação à distância. Clément Beaune deu as boas-

vindas aos participantes e apresentou uma panorâmica das principais questões do grupo de 

trabalho, antes de ceder a presidência a Hans Dahlgren.  

 

Hans Dahlgren abordou, em primeiro lugar, a estrutura da reunião, na qual daria prioridade 

aos oradores dos painéis de cidadãos e permitiria que estes apresentassem perguntas 

segundo o procedimento «cartão azul» a outros oradores e vice-versa. Em seguida, 

convidou o porta-voz do Painel de Cidadãos Europeus, Mansef Campos, e os seus colegas 

membros do painel, a usar da palavra e a apresentar as questões fundamentais, chamando 

a atenção para o relatório intercalar sobre o conteúdo da plataforma digital multilingue.  

 

2. Debatei 

 

Os principais temas abordados pelos representantes dos painéis de cidadãos foram os 

seguintes: 

 

• A autonomia estratégica da UE; 

• A necessidade de a UE afirmar e difundir, de forma credível, os seus valores da 

democracia, dos direitos humanos e do primado do Direito;  

• A política comercial da UE, no que respeita ao seu lado económico (incluindo a 

análise da melhoria do poder de compra daqueles que procuram comprar bens 

produzidos na UE), ao seu lado político (defesa dos valores da UE, utilização de 

sanções) e ao seu lado ambiental (sustentabilidade, fim da exportação de resíduos 

da UE); 

• Autonomia energética da UE, incluindo a descarbonização na cadeia de 

abastecimento internacional; 

• Manter uma fronteira forte da UE: existindo uma intervenção mais forte e mais 

transparente por parte da FRONTEX, que não se baseie estritamente no convite dos 
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Estados-Membros, a FRONTEX deve assegurar a uniformidade dos controlos nas 

fronteiras em todas as fronteiras da UE; 

• Relações com os países vizinhos e próximos; Respeito pelos países mais pequenos; 

• Reforço dos valores da UE, tanto a nível interno como externo; 

• Ênfase na integração de todos os migrantes e incutir nos mesmos um forte sentido 

dos valores europeus; 

• Opiniões divergentes sobre segurança e defesa numa era de conflitos híbridos: 

capacidade militar e conceito de exército europeu. O ponto de vista comum consistiu 

em investir mais na defesa, tendo igualmente em conta que nem todos os países 

são membros da NATO. 

• VMQ em vez de unanimidade em determinadas questões para uma tomada de 

decisões mais eficiente. 

• Alargamento: necessidade de garantir que os novos membros respeitem os valores 

da UE e o primado do Direito, bem como as minorias. Discurso público e partilha de 

informações sobre as políticas e os esforços de alargamento - os cidadãos da UE 

têm de compreender um pouco mais o que isso significaria para a UE, também 

gostariam de saber se algumas políticas mudariam para que os atuais Estados-

Membros da UE respeitassem mais as normas e as regras acordadas após a sua 

entrada na União. 

• Deve ser oferecida mediação a países com opiniões diferentes durante os 

processos, a fim de aproximar os grupos minoritários e maioritários de um consenso. 

Ênfase na aceleração da tomada de decisões, nomeadamente pondo termo à 

necessidade de unanimidade. 

 

Em resposta, os representantes de outras componentes intervieram com estes temas, entre 

os que foram abordados: 

 

• A UE deve afirmar-se ativamente na cena mundial, não pode ser passiva, deve 

estabelecer parcerias estratégicas e criar o mundo onde quer viver. Foi realçado o 

relacionamento com os Estados Unidos; 

• Ênfase nos valores da UE e no primado do Direito na política externa, incluindo a 

luta contra a autocracia; 

• Opiniões mistas sobre o exército da UE, com uma pergunta sobre quem será o 

comandante supremo deste exército. 

• Relação da UE com a NATO: ligações mais profundas ou mais autonomia? 

• As alternativas à unanimidade poderiam ser a VMQ ou novos limiares específicos, 

incluindo «unanimidade menos um». 

• Política comercial: devemos começar pela ratificação dos acordos que celebrámos. 

• Foram igualmente salientadas as principais questões internacionais, como as 

negociações em curso após o Brexit e as atividades da Rússia na região. 

 

 

Outro ponto de debate foi a estrutura do grupo de trabalho, bem como o fornecimento de 

materiais e o produto final desejado. 

o Os membros apelaram a uma estrutura clara em termos de assuntos da 

atualidade e de avanço dos resultados. 

o Os cidadãos referiram igualmente a necessidade de uma preparação 

adicional e de um melhor planeamento antes destas reuniões. 
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3. Considerações finais do Presidente 

 

Hans Dahlgren sublinhou que está a procurar ativamente tornar este grupo de trabalho 

produtivo e significativo. Este foi um debate útil, mas, quando da próxima reunião, as 

recomendações específicas dos painéis de cidadãos permitirão um debate mais 

estruturado, com vista a produzir um contributo significativo para a sessão plenária. Está 

empenhado em assegurar uma comunicação clara entre os membros do grupo de trabalho, 

bem como uma preparação adequada da componente dos cidadãos.  

 

Foi sugerida a possibilidade de criar um grupo WhatsApp para os membros do grupo de 

trabalho. Hans Dahlgren assegurou que será considerada a possibilidade de criar um grupo 

antes do Natal. 

 

 

 
iA repartição das intervenções foi a seguinte: 
 

Membros do Painel de Cidadãos Europeus 14  

Representantes de painéis/eventos nacionais: 2 

Sociedade civil (PE, CR, CESE): 4 

Conselho: 5 

Parlamentos nacionais: 8 

PE: 2  

Comissão: 0 

 
Equilíbrio entre os géneros: Intervenções de 24 homens e 12 mulheres 

 


