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Conferência sobre o Futuro da Europa 

Relatório: Painel 2: "Democracia europeia / Valores e direitos, 

Estado de direito, segurança", 1.ª sessão 

Painel de cidadãos europeus 2: "Democracia europeia / Valores e direitos, Estado de 

direito, segurança" 

 

1.ª sessão: 24-26 de setembro de 2021, Estrasburgo 

Os painéis de cidadãos europeus são organizados pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho 

da UE e pela Comissão Europeia, no contexto da Conferência sobre o Futuro da Europa. 

O presente documento1 foi elaborado pelo grupo de deliberação (composto por Missions 

Publiques, Conselho Dinamarquês de Tecnologia, Deliberativa, ifok e Kantar) responsável pela 

metodologia e pelo lançamento dos painéis. Painel 2: "Democracia Europeia / Valores e 

direitos, Estado de direito, segurança", 1.ª sessão, liderada conjuntamente por Deliberativa, 

por ifok e por Missions Publiques. 
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A primeira sessão do segundo painel de cidadãos europeus da Conferência sobre o Futuro da 

Europa teve lugar de 24 a 26 de setembro de 2021 nas instalações do Parlamento Europeu, 

em Estrasburgo. Os membros do painel foram recebidos pelo copresidente Gašper Dovžan, 

secretário de Estado esloveno dos Assuntos Europeus para a Presidência eslovena do 

Conselho da UE. Este painel foi consagrado ao grande tópico "Democracia europeia / Valores 

 
1 Exoneração de responsabilidade: o presente relatório é da exclusiva responsabilidade dos autores e não 

reflete os pontos de vista das instituições da UE. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=pt
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=pt
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=pt
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=pt
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e direitos, Estado de direito, segurança". Dedica-se a temas relacionados com a democracia, 

como as eleições, a participação fora dos períodos eleitorais, a distância percecionada entre 

as pessoas e os seus representantes eleitos, a liberdade dos meios de comunicação social e a 

desinformação. Este painel debruça-se igualmente sobre questões relacionadas com os 

direitos e valores fundamentais, o Estado de direito e a luta contra todas as formas de 

discriminação. Ao mesmo tempo, o painel aborda a questão da segurança interna da UE, 

como a proteção dos europeus contra atos de terrorismo e outros crimes. 

1. Metodologia 

Durante a 1.ª sessão, os debates e o trabalho coletivo foram realizados em dois formatos: 

● Em subgrupos compostos por doze a catorze cidadãos. Em cada subgrupo 

eram faladas quatro a cinco línguas, podendo cada cidadão falar na sua própria 

língua. O trabalho do subgrupo foi orientado por facilitadores profissionais 

selecionados pelo consórcio de prestadores de serviços externos. 

● Em plenário, com todos os participantes. As sessões plenárias foram conduzidas por 

dois facilitadores principais. 

Neste painel, foram feitos alguns ajustamentos à ordem de trabalhos, a fim de ter em conta 
os ensinamentos retirados da primeira sessão do Painel 1. Em especial, foi decidido dividir a 
sessão plenária de sábado em dois blocos: um de manhã e outro de tarde. Com esta alteração, 
pretendeu-se dar aos membros do painel a possibilidade de beneficiarem plenamente do 
contributo dos peritos e de disporem de mais tempo para dedicar aos tópicos e à dinâmica 
da sua hierarquização, na parte da tarde. 

O anexo I do presente documento contém uma panorâmica completa das principais fases e 
momentos da 1.ª sessão. 

 

2. Contexto da 1.ª sessão no processo do painel de cidadãos europeus 

Os painéis de cidadãos europeus são um elemento fundamental da Conferência 
sobre o Futuro da Europa. Há quatro painéis de cidadãos europeus que estão organizados de 
modo a permitir aos cidadãos refletirem conjuntamente sobre o futuro que querem para 
a União Europeia. 

● Quatro painéis, cada um com 200 cidadãos europeus provenientes dos 27 Estados-
-Membros, escolhidos por seleção aleatória; 

● Representativos da diversidade da UE: origem geográfica (nacionalidade e origem 
urbana/rural), género, idade, contexto socioeconómico e nível de educação; 

● Cada painel conta com a participação de pelo menos uma cidadã e um cidadão por 
Estado-Membro; 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=pt
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● Um terço de cada painel é composto por jovens (dos 16 aos 25 anos). Foi criada uma 

ligação especial entre este grupo de jovens e o Encontro Europeu da Juventude. 

Painel 1: "Uma economia mais forte, justiça social e emprego / Educação, cultura, juventude 

e desporto / Transformação digital" 

Painel 2: "Democracia europeia / Valores e direitos, Estado de direito, segurança" 

Painel 3: "Alterações climáticas e ambiente / Saúde" 

Painel 4: "A UE no mundo / Migração" 

Participam no Plenário da Conferência, apresentam os resultados dos seus debates e 

discutem as suas recomendações com os outros participantes vinte representantes de cada 

painel de cidadãos europeus, dos quais pelo menos um terço terá idade inferior a 25 anos. Os 

painéis devem ter em conta os contributos recolhidos no âmbito da Conferência através da 

plataforma digital multilingue, alimentando a reflexão que terá lugar no Plenário da 

Conferência mediante a formulação de um conjunto de recomendações a que a União 

dará seguimento. 

 

3. Painel 2: "Democracia europeia / Valores e direitos, Estado de direito, 

segurança", 1.ª sessão: Contributo dos peritos 

A fim de apoiar os debates e o trabalho coletivo, o Secretariado Comum da Conferência 

convidou para a primeira sessão deste painel, em nome dos copresidentes do Conselho 

Executivo da Conferência, seis peritos de reconhecida competência. Os peritos apresentaram 

uma panorâmica dos aspetos mais relevantes relacionados com o grande tópico, bem como 

dos principais desafios atuais e futuros que se põem à UE no que diz respeito aos dois tópicos 

do bloco do painel: Democracia europeia / Valores e direitos, Estado de direito, segurança Os 

membros do painel receberam igualmente as partes pertinentes e os mapas conceptuais 

contidos no primeiro relatório intercalar da plataforma digital multilingue.  

 

Peritos do tópico I do bloco: Democracia europeia 

● Miguel Poiares Maduro, professor e antigo diretor da Escola de Governação 

Transnacional do Instituto Universitário Europeu. Antigo ministro-adjunto do 

primeiro-ministro e ministro do Desenvolvimento Regional de Portugal. 

● Jim Cloos, secretário-geral da TEPSA (Associação Transeuropeia de Estudos Políticos), 

investigador sénior associado de Egmont (Royal Institute for International Relations) 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/k3it3pidmpsz63wvmuq503hodeie?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22sn03411-re01.pt21.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27sn03411-re01.pt21.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211015%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211015T093312Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=9cf9b05b4cb3968eed2f77434fa522959551ef2c07661311e9fbbda580d7aebc
https://www.eui.eu/people?id=luis-poiares-pessoa-maduro
https://www.tepsa.eu/about/tepsa-board/
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e antigo diretor-geral adjunto do departamento da Política Geral e Institucional do 

Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia 

● Alicja Gescinska, filósofa polaco-belga, romancista e poetisa. Diretora do Programa 

"Filosofia pela Investigação" da Universidade de Buckingham. 

Peritos do tópico II do bloco: Valores e direitos, Estado de direito, segurança 

● Johanna Kantola, professora de Estudos de Género da Faculdade de Ciências Sociais 

da Universidade de Tempere (Finlândia) 

● Jan Wouters, cátedra Jean Monnet ad personam e professor catedrático de Direito 

Internacional e Organizações Internacionais da Universidade Católica de Lovaina 

● Daniela Pisoiu, investigadora sénior do Instituto austríaco de Assuntos Internacionais. 

As suas áreas de investigação são nomeadamente o terrorismo, a radicalização, o 

extremismo, a política externa e de segurança. 

 

As gravações em vídeo das sessões plenárias podem ser encontradas aqui: 
 

● Sessão plenária de 24 de setembro de 2021, com o discurso de boas-vindas do 
copresidente Gašper Dovžan, secretário de Estado esloveno dos Assuntos Europeus 

● Sessão plenária de 25 de setembro de 2021, com intervenções dos peritos em 
democracia da UE 

● Sessão plenária de 25 de setembro de 2021, com intervenções dos peritos em valores 
e direitos, Estado de direito, segurança 

● Sessão plenária de 26 de setembro de 2021, com o primeiro anúncio das vertentes 
● Sessão plenária de 26 de setembro de 2021, com a adoção final das vertentes e a 

seleção dos vinte representantes 
 
 

4. Principais resultados da sessão 

No final da 1.ª sessão, os cidadãos deste painel adotaram cinco vertentes de trabalho com 

base nos tópicos que haviam abordado e debatido e a que tinham dado prioridade dentro do 

grande tópico do painel "Democracia europeia / Valores e direitos, Estado de direito, 

segurança". O quadro seguinte mostra as cinco vertentes e os respetivos grupos de tópicos 

incluídos em cada uma delas: 

https://gescinska.com/
https://research.tuni.fi/johannakantola/
https://www.law.kuleuven.be/iir/eng/staff/Jan_Wouters.html
https://www.oiip.ac.at/en/person/daniela-pisoiu/
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210899
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210899
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210900
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210900
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210901
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210901
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210902
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210903
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210903
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Durante o processo de preparação da segunda sessão do painel, os cidadãos manifestar-se-ão sobre 

a questão levantada na sessão plenária do painel, a saber, se a "não discriminação" e a "igualdade de 

género" deverão continuar a ser vistas como dois subtítulos diferentes. 
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Anexos 

 

Anexo I 

Panorâmica da 1.ª sessão 

1.ª sessão: Uma lógica passo-a-passo 

A 1.ª sessão dos quatro painéis de cidadãos europeus compreende as seguintes fases: 

· Fase 1: Expor o que a União Europeia significa para os cidadãos e desenvolver visões 

para o futuro da UE 

Os cidadãos começaram por expor o que a União Europeia hoje significa para eles na sua vida 

quotidiana e como se relacionam com a UE para apresentarem em seguida as suas visões 

pessoais para o futuro da UE até 2050. 

· Fase 2: Abordar e atribuir prioridades a tópicos relacionados com o grande tópico 

do painel 

Recorrendo às suas próprias experiências e conhecimentos, bem como ao contributo dos 

peritos, os cidadãos identificaram e atribuíram prioridades a tópicos relacionados com o 

grande tópico do painel. 

No painel 2, foram feitos alguns ajustamentos à ordem de trabalhos, a fim de ter em conta os 

ensinamentos retirados da primeira sessão do Painel 1. Em especial, foi decidido dividir a 

sessão plenária de sábado em dois blocos: um de manhã e outro de tarde. Com esta alteração, 

pretendeu-se dar aos membros do painel a possibilidade de beneficiarem plenamente do 

contributo dos peritos e de disporem de mais tempo para dedicar aos tópicos e à dinâmica 

da sua hierarquização, na parte da tarde.  
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Sexta-feira, 24/09/2021 

Sessão plenária 

Objetivo: Dar as boas-vindas aos cidadãos; explicar a razão da Conferência e os três "P" 

(plataforma, painel, plenário) da Conferência; apresentar a ordem de trabalhos para o fim 

de semana  

Discurso do copresidente Gašper Dovžan 

Trabalho do subgrupo 

Objetivo: Que os cidadãos se conhecessem e partilhassem o que a UE atualmente significa para 

eles e como se relacionam com a União na sua vida quotidiana 

 

 

Sábado, 25/09/2021 

Trabalho do subgrupo 1 

Objetivo: Que os cidadãos se projetassem no futuro e desenvolvessem visões para o futuro da UE 

Sessão plenária 1 

Objetivo: Que os peritos partilhassem os contributos sobre o tópico I do bloco: Democracia 

europeia. Foram descritos os principais contributos da plataforma digital multilingue e os 

peritos comentaram os mapas conceptuais pertinentes contidos no primeiro relatório 

intercalar da plataforma digital multilingue. 

Sessão plenária 2 

Objetivo: Que os peritos partilhassem os contributos sobre o tópico II do bloco: Valores e 

direitos, Estado de direito, segurança. Foram descritos os principais contributos da plataforma 

digital multilingue e os peritos comentaram os mapas conceptuais pertinentes contidos no 

primeiro relatório intercalar da plataforma digital multilingue. 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210899
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Trabalho do subgrupo 2 

Objetivo: Que os cidadãos abordassem temas de que se tivessem lembrado ao refletirem sobre 

o bloco de tópicos mais abrangente a cargo do seu subgrupo. Cada subgrupo atribuiu 

prioridades a cinco tópicos e debateu os desafios e as questões que podem surgir no âmbito 

desses cinco tópicos quando os aprofundarem durante a segunda sessão. 

 

Domingo, 03/10/2021 

Sessão plenária 1 

Objetivo: Que a equipa de facilitadores explicasse o processo de agrupamento de vertentes e 

apresentasse as cinco vertentes propostas. 

Trabalho do subgrupo 

Objetivo: Que a equipa de facilitadores recolhesse as reações dos cidadãos sobre as vertentes; 

que os cidadãos assumissem a responsabilidade pelas vertentes e formulassem sugestões 

de mudança. 

Sessão plenária 2 

Objetivo 1: Que a equipa de facilitadores partilhasse as alterações propostas às vertentes; que 

os cidadãos aprovassem coletivamente as alterações e as cinco vertentes finais; que a equipa 

de facilitadores explicasse os próximos passos. 

Objetivo 2: Eleger os representantes do painel de entre os que se tinham apresentado para 

representar o painel no Plenário da Conferência. Houve 100 candidaturas, das quais foram 

selecionadas vinte. 
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Anexo II 

Como são determinadas as vertentes? 

Pela "determinação de vertentes" procurou-se identificar as vertentes de trabalho a partir 

dos diferentes tópicos abordados pelos membros do painel, a fim de racionalizar e dividir o 

trabalho entre os subgrupos dos painéis nas sessões seguintes dos painéis. Trata-se de um 

processo iterativo, que começa por abordar diferentes tópicos até à adoção das vertentes de 

trabalho finais, conduzido em seis etapas pela equipa editorial, terminando com a aprovação 

das vertentes de trabalho finais pelos cidadãos. A equipa editorial é composta por membros 

do consórcio de prestadores de serviços externos contratados pela Comissão para a 

organização dos painéis. O Secretariado Comum da Conferência supervisionou a conceção e 

a organização do processo. 

 

1. Os tópicos foram abordados pelos membros do painel durante o "debate sobre os 

tópicos", a nível dos subgrupos, e registados pelos facilitadores. Cada cidadão teve a 

oportunidade de abordar tópicos que considerasse importantes (dentro dos blocos 

genéricos dos tópicos do painel). Todos os tópicos foram automaticamente traduzidos 

para inglês e o facilitador verificou que a tradução respeitava o significado do tópico 

abordado pelo cidadão. 

2. Depois de consolidados, os tópicos foram hierarquizados na sessão seguinte do 

subgrupo. Cada cidadão tinha um máximo de 15 pontos a atribuir por ordem de 

preferência. Ao tópico com a maioria das preferências foram atribuídos cinco pontos, 

ao segundo tópico por ordem de preferências foram atribuídos quatro pontos e assim 

sucessivamente. Para o efeito, os cidadãos utilizaram fichas de prioridades (sob a 

forma de boletins de voto anónimos). 

3. O facilitador, juntamente com os cidadãos, contabilizou os pontos de cada tópico e 

classificou-os por ordem de pontuação. A classificação final foi exibida no ecrã e 

transmitida à equipa editorial. 
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4. Os cinco tópicos mais bem classificados por subgrupo (ou mais tópicos, em caso de 

"quintos classificados ex-aequo) foram depois utilizados para o processo de 

agrupamento. Em todos os subgrupos, a equipa editorial analisou e detetou tópicos 

que apresentavam semelhanças ou uma relação entre si. Os tópicos semelhantes e 

relacionados foram agrupados e os grupos identificados com uma cor e/ou com uma 

designação provisória. 

5. O passo seguinte consistiu em distribuir todos esses grupos por vertentes de trabalho 

diferentes mas coerentes (num máximo de cinco). Cada vertente foi 

designada/intitulada de acordo com os principais grupos e tópicos atribuídos a essa 

vertente. O objetivo era aproveitar termos já utilizados pelos cidadãos e, assim, 

propor títulos menos técnicos, mas com mais significado para os membros do painel. 

6. As vertentes foram então apresentadas sob a forma de uma proposta da equipa 

editorial na sessão plenária e perante os subgrupos. Os cidadãos puderam verificar se 

os tópicos do seu subgrupo tinham sido devidamente tidos em conta e solicitar 

alterações quanto à denominação, ao agrupamento e aos potenciais aditamentos. Se 

aprovadas nos subgrupos, estas alterações foram depois integradas nas vertentes 

propostas. Numa fase final, a distribuição das vertentes foi novamente apresentada 

na sessão plenária e aprovada por aclamação. Antes desta validação final, os cidadãos 

presentes na sessão plenária tiveram ainda a oportunidade de fazer pequenos 

ajustamentos (a aprovar igualmente em sessão plenária). 
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Anexo III 

Lista pormenorizada das vertentes, subtópicos e contributos, com 
base na classificação atribuída pelos cidadãos nos subgrupos 

Vertente 1: Garantir os direitos e a não discriminação 

Não-discriminação 
- Igualdade. Não há democracia nem progresso sem igualdade. (subgrupo 15, 

classificação 1) 
- Igualdade. Para que a UE seja um líder mundial, temos de garantir que todos os 

cidadãos têm direitos e responsabilidades iguais (subgrupo 15, classificação 4) 
- Igualdade de género, direitos LGBT, racismo, discriminação (subgrupo 9, classificação 1) 
- Defesa dos direitos das pessoas LGBTI e reconhecimento do casamento entre pessoas 

do mesmo sexo (subgrupo 8, classificação 5) 
- Diversidade nas instituições europeias (género, diversidade funcional, inclusão das 

pessoas com deficiência, idade, etc.). Eliminar as disparidades de género na 
participação e na vida política (subgrupo 3, classificação 4) 

- A criação de um departamento independente da UE para fazer avançar a luta contra 
a discriminação, promover a igualdade de género e combater o racismo (subgrupo 4, 
classificação 5) 

- Desemprego dos jovens, mesmo com o ensino superior — muito elevado em Itália, 
por exemplo. Estes problemas não são fáceis de resolver a nível nacional. São muito 
os jovens que partem para o estrangeiro para trabalhar, onde são confrontados com 
uma atitude desigual em comparação com os trabalhadores do país (subgrupo 8, 
classificação 1) 

- Como pode a UE garantir a igualdade no que toca ao direito de trabalhar em todos os 
Estados-Membros? (subgrupo 12, classificação 4) 

- Defesa dos grupos vulneráveis ou desfavorecidos. 

Igualdade de género 
- Igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Como pôr isto em prática? 

(subgrupo 15, classificação 3) 
- Igualdade de género – Possível perda de conhecimentos da parte feminina da 

população em muitos domínios a nível nacional e da UE. Equilíbrio entre a vida familiar 
e a vida profissional dos pais (subgrupo 8, classificação 2) 

- Alcançar a igualdade de género em todos os países da UE, bem como promover a 
participação das mulheres e das pessoas não binárias na política da UE (subgrupo 13, 
classificação 1) 

 

Defesa dos direitos humanos e dos direitos da natureza e dos animais 
- Defesa do clima e democracia na UE (subgrupo 1, classificação 3) 
- Capacidade da União Europeia para defender pessoas cujos direitos são violados 

dentro dos Estados-Membros (em especial pertencentes a grupos vulneráveis: 
mulheres e crianças) (subgrupo 13, classificação 4) 
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- Como pode a UE garantir as liberdades, a igualdade e os direitos humanos em todos 
os Estados-Membros? (subgrupo 12, classificação 2) 

- Qual o papel da União Europeia na defesa contra a violência, as ameaças e as violações 
dos direitos das minorias e dos cidadãos nos Estados-Membros? Como reforçar o 
mandato da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia com instrumentos 
de defesa das pessoas e minorias vulneráveis que são vítimas de injustiça ou de 
violações de direitos nos países membros? (subgrupo 10, classificação 3) 

- Direitos dos animais (subgrupo 9, classificação 5) 

Direito à privacidade 

- Proteção de dados e privacidade (subgrupo 9, classificação 5) 

- Como proteger os nossos dados pessoais na Europa (por exemplo, perante a ameaça 

do Facebook e de outras redes sociais?) (subgrupo 10, classificação 5) 

- Política de cibersegurança e segurança dos dados (subgrupo 9, classificação 2) 

- Encontrar um equilíbrio entre a privacidade e a utilização de informações privadas 

para a justiça (subgrupo 14, classificação 3) 

NB: Durante o processo de preparação da segunda sessão do painel, os cidadãos manifestar-se-ão 

sobre a questão levantada na sessão plenária do painel, a saber, se a "não discriminação" e a 

"igualdade de género" deverão continuar a ser vistas como dois subtítulos diferentes. 
 

 

Vertente 2: Defender a democracia e o Estado de direito 

Defesa do Estado de direito 

- Assegurar a defesa do Estado de direito democrático pelos Estados-Membros 

(subgrupo 14, classificação 2) 

- A UE tem de defender o Estado de direito, as liberdades dos meios de comunicação 

social e os direitos individuais em todos os Estados-Membros (subgrupo 12, 

classificação 3) 

- Os cidadãos devem beneficiar de uma jurisdição e de tribunais europeus unificados 

(subgrupo 12, classificação 4) 

- Alcançar a estabilidade da democracia em todos os Estados-Membros. (Como 

consequência:) Possibilitar o diálogo entre os Estados (subgrupo 6, classificação 4) 

- Como garantir a independência do sistema judicial dos Estados-Membros na Europa? 

(subgrupo 10, classificação 4) 

- Desenvolvimento de uma jurisprudência equitativa para cada Estado-Membro, 

baseada em interesses comuns (subgrupo 11, classificação 5) 

- Organizações da sociedade civil. Apoio às organizações da sociedade civil (sistema 

mais uniforme, legislação semelhante em diferentes países). Defender os cidadãos. 

Impedir que os governos oprimam os cidadãos dos seus países (subgrupo 3, 

classificação 3) 
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Defesa e reforço da democracia 
- Segurança económica e financeira na UE: um rendimento mínimo para garantir o bem-

-estar, de modo a que a UE garanta a todos os seus cidadãos o mínimo necessário para 
uma vida digna e de qualidade (educação, saúde, saúde mental, etc.) (subgrupo 11, 
classificação 1) 

- Direitos civis: Luta contra a corrupção, o branqueamento de capitais e o tráfico de 
droga, a pornografia infantil e o tráfico de seres humanos (subgrupo 11, classificação 2) 

- COVID-19: Até que ponto as medidas de proteção da saúde suprimem liberdades 
como o direito ao trabalho, a liberdade de circulação, etc. (subgrupo 11, classificação 4) 

- Regulamentação do lobbying(subgrupo 5, classificação 3) 
- Resolver o problema da corrupção (subgrupo 5, classificação 4) 
- Sanções mais severas contra os Estados-Membros, a fim de alcançar uma UE mais 

democrática (subgrupo 4, classificação 2) 

Segurança 
- Garantir a segurança de todos os cidadãos europeus, especialmente no que diz 

respeito à defesa e à economia (subgrupo 14, classificação 4) 
- Elaboração de critérios da UE que tenham em conta a diversidade dos países de 

origem e os diferentes riscos que tal pode implicar, de modo a criar um instrumento 
que ajude a acolher os imigrantes de forma controlada e em condições de segurança 
(subgrupo 11, classificação 5) 

- Conflito entre segurança e direitos, por exemplo, liberdade de expressão. Com ênfase 
na segurança. (subgrupo 9, classificação 4) 

- PREOCUPAÇÃO. Terrorismo, acesso à informação por parte de pessoas de países 
terceiros (1 repartida, classificação 3) 

- Ciberassédio 
- Garantir a segurança contra a violência doméstica e o abuso sexual de que são vítimas 

os grupos mais vulneráveis (mulheres e crianças). 
 

Meios de comunicação social e desinformação 
- Apoio a programas de formação para detetar e prevenir a propagação de notícias 

falsas e promover uma relação crítica e construtiva com os média sociais (subgrupo 7, 
classificação 5) 

- Combater o fenómeno das notícias falsas e a desinformação (subgrupo 15, 
classificação 5) 

- A democracia no caso da desinformação (subgrupo 1, classificação 4) 
- Os meios de comunicação social como quarto poder (influência dos meios de 

comunicação social na política) (subgrupo 13, classificação 5) 
- Criação de uma plataforma de meios de comunicação social (baseada na inteligência 

artificial) a nível da UE para combater a desinformação que verifique a veracidade da 
informação – regulamentação dos média sociais no que toca à desinformação 
(subgrupo 8, classificação 3) 

- Meios de comunicação sociais europeus profissionais(subgrupo 2, classificação 1) 
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Vertente 3: Reformar a UE 

Reforma institucional 
- Revisão do Protocolo de Adesão à UE  (subgrupo 13, classificação 2) 
- Reforçar a importância do Parlamento Europeu e das eleições europeias (subgrupo 2, 

classificação 4) 
- Reforço do Parlamento através de um direito de iniciativa e aquisição de novas esferas 

de competência pela Comissão e pelo Conselho (subgrupo 1, classificação 1) 
- Reestruturação da Comissão Europeia (eleição direta nos países, repartição de 

responsabilidades, etc.) (subgrupo 1, classificação 5) 
- Reforçar o poder do Parlamento Europeu (e por conseguinte dos cidadãos) 

(subgrupo 7, classificação 4) 

Tomada de decisões 
- Alteração do processo de votação na União Europeia, passando de uma votação por 

unanimidade para uma votação por maioria (subgrupo 14, classificação 1) 
- Eliminar a exigência de unanimidade, uma vez que, se não for esse o caso, não 

conseguiremos tratar de outros assuntos (efeito de dominó) (subgrupo 10, 
classificação 1) 

- Clarificação da questão: decisão por unanimidade ou por maioria (subgrupo 1, 
classificação 2) 

- Reforma das instituições da UE através de decisão por maioria (subgrupo 4, 
classificação 5) 

- Transparência no processo de tomada de decisões política (subgrupo 6, classificação 3) 
- Acelerar o processo de tomada de decisões (subgrupo 5, classificação 2) 
- Reforma dos processos de tomada de decisões e modernização das instituições: 

processos democráticos em todas as instituições da UE, reforma das eleições 
europeias e a necessidade da sua reforma (possibilidade de o Parlamento designar 
candidatos) (subgrupo 5, classificação 1) 

- Reformas do processo de tomada de decisões: Flexibilidade no princípio da 
unanimidade (subgrupo 6, classificação 5) 

Integração mais estreita 
- Sistema fiscal comum em toda a UE com objetivos económicos comuns (subgrupo 4, 

classificação 4) 
- Elaboração de uma Constituição Europeia (processos e valores) (subgrupo 6, 

classificação 5) 
- A reforma da Constituição da UE, que deverá descrever claramente os valores e o 

funcionamento da UE. Definir critérios e mecanismos para os valores comuns que 
possam ser controlados a nível da UE e garantir o seu cumprimento a nível nacional – 
por exemplo, anular o princípio da unanimidade. (subgrupo 8, classificação 4) 

Vertente 4: Criar uma identidade europeia 

Educação sobre a democracia 
- Educação sobre a democracia (desde a infância) (subgrupo 2, classificação 2) 
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- Criar um mecanismo que partilhe com todos os cidadãos, em tempo real, dados 

objetivos e imparciais (não politizados) sobre questões relevantes de segurança e 

criminalidade (subgrupo 11, classificação 3) 

- A UE deve garantir o direito à educação ao longo da vida, com especial destaque para 

a democracia e os valores, e a nível europeu através do programa Erasmus 

(subgrupo 12, classificação 1) 

- Educação para a democracia. Ensinar a cidadania para uma participação democrática, 

evitar a clivagem digital, democracia com uma leitura fácil. A igualdade de 

oportunidades na educação promove uma democracia mais saudável (subgrupo 3, 

classificação 2) 

- Mais educação sobre a UE (educação cívica como disciplina obrigatória em escolas 

primárias e secundárias em todos os Estados-Membros) (subgrupo 7, classificação 2) 

Valores europeus e identidade europeia 

- Quais são os valores comuns dos europeus de hoje? O que fazer em 2050? Quais são 

as possibilidades de criar um comité europeu ou outra estrutura que reflita sobre os 

valores fundamentais que unem os habitantes da Europa? (subgrupo 10, classificação 2) 

- Deixar o sistema de valores da União Europeia guiar as políticas (tal como 

recomendado) (subgrupo 14, classificação 5) 

- Definição dos valores comuns europeus, independentemente das religiões 

(subgrupo 9, classificação 3) 

- Medidas comuns (eventos como férias) que reforçarão a identidade comum dos 

cidadãos da União Europeia (subgrupo 2, classificação 5) 

Informações sobre a UE 

- Visibilidade das atividades da União Europeia (regulamentos, subsídios, etc.) na vida 

quotidiana dos cidadãos (subgrupo 13, classificação 3) 

- Apresentar, informar e transmitir o valor da UE; informar sobre o que a UE faz! 

(subgrupo 6, classificação 1) 

- Comunicação mediática sobre questões europeias mais adaptada aos jovens e aos 

cidadãos em geral (melhor utilização dos média sociais) (subgrupo 7, classificação 3) 

- Os processos da UE deverão ser ensinados em todas as escolas e em toda a UE numa 

linguagem comum e recorrendo a todos os meios de comunicação social disponíveis 

(subgrupo 4, classificação 1) 

- Criar um órgão de comunicação social verdadeiramente independente para noticiar 

os assuntos da UE e não só (subgrupo 4, classificação 3) 

- Que para as pessoas que vivem na Europa mas não nasceram na UE nem participam 

na vida da UE, haja mais informação e organização, para que não se abram lacunas de 

informação e de identidade. Tornar a Europa mais atrativa para que as pessoas com 

baixos níveis de conhecimentos, de participação ou de identidade europeia se 

envolvam mais. Evitar os guetos e a marginalização (classificação 1 repartida, 

subgrupo 3) 



 

18 

 

Vertente 5: Reforçar a participação dos cidadãos 

 

- Democracia mais direta (mais votações sobre temas concretos) (subgrupo 6, classificação 2) 

- Impacto dos cidadãos na tomada de decisões (capacidade de alterar decisões 

na União Europeia) (subgrupo 2, classificação 3) 

- Transparência dos processos de tomada de decisões e acesso às instituições da UE. 

Possibilidade de comunicação direta com a União Europeia e maior transparência do processo 

de tomada de decisões. Canal informativo sobre a UE (classificação 1 repartida, subgrupo 3) 

- Participação dos cidadãos. Precisamos de aumentar o nível de participação dos cidadãos no 

processo de tomada de decisões no Parlamento Europeu (subgrupo 15, classificação 2) 

- Representação permanente de um grupo de cidadãos no Parlamento Europeu (subgrupo 7, 

classificação 1) 

- Aproximar as instituições dos cidadãos e integrá-los na tomada de decisões: novos 

instrumentos, referendo, fóruns cívicos, garantir a representatividade europeia (subgrupo 5, 

classificação 5) 

Proximidade entre a política e os cidadãos e cidadãos no centro da vida política (subgrupo 3, 

classificação 5) 



 

 

Painel 2, 1.ª sessão – 19 

Painel de cidadãos europeus 2: "Democracia europeia / Valores e direitos, Estado de direito, segurança" 

Anexo IV 

Lista completa dos contributos dos subgrupos na língua original da tomada de notas 

NB: Notas dos facilitadores que descrevem os tópicos. Cada facilitador tomou notas na sua própria língua. 

Tópico I do bloco: "Democracia" 

Língua original 

Grupo 1 
(alemão) 

1. Stärkung des Parlaments durch ein Initiativrecht und Übernahme von Kompetenzen von Kommission und Rat 
2. Klärung der Frage: Einstimmigkeit vs. Mehrheitsentscheid 
3. Klimaschutz und EU-Demokratie 
4. Demokratie im Falle von Desinformation 
5. Umstrukturierung der EU-Kommission (Direkte Wahl in den Ländern, Aufteilung der Zuständigkeiten etc.) 
6. Wie schützen wir unsere europäische Demokratie? 
7. Europäischer Pluralismus und Stärkung der Diversität 
8. Mehr öffentliche Aufmerksamkeit, zum Beispiel auch durch mehr eigene Medienkanäle 
9. Direkte Demokratie und Referenden 
10. Sinnvolle Aufteilung von Zuständigkeiten, die auf Akzeptanz bei der Bevölkerung stoßen (Beispiel: Gemeinsame Positionierung im 

Tech-Wettbewerb) 
11. Rolle von Religion bei der Gestaltung der EU-Demokratie 

Grupo 2 
(letão) 

1. Profesionāli Eiropas mediji 
2. Demokrātijas izglītība (sākot no bērnības) 
3. Iedzīvotāju ietekme uz lēmumu pieņemšanu (spēja mainīt lēmumus Eiropas Savienībā) 
4. Eiropas Parlamenta un Eiropas vēlēšanu nozīmes spēcināšana 
5. Kopēji pasākumi (notikumi, piemēram, svētki), kas spēcinās pilsoņu kopējo Eiropas Savienības identitāti 
6. Eiropas Savienības rīcība, ja kāda valsts pārkāpj kopējās vērtības 
7. Efektīvāka, saprotamāka lēmumu pieņemšana Eiropas Savienībā 
8. Eiropas Savienības dalībvalstu solidaritāte 
9. Uzticēšanās (paļaušanās) veicināšana Eiropas Savienībai 
10. Veiksmīgu Eiropas Savienības projektu popularizēšana 
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Painel de cidadãos europeus 2: "Democracia europeia / Valores e direitos, Estado de direito, segurança" 

Grupo 3 
(espanhol) 

1. Que las decisiones y el presupuesto de las instituciones de la Unión Europea sean más transparentes, claras y accesibles para los y las 
ciudadanas. Podernos comunicar directamente con las instituciones de la Unión Europea. CANAL DE INFORMACIÓN SOBRE LA UE: Que 
haya más información y más ágil sobre la Unión Europea, para evitar guetos y brechas informativas e identitarias (que la Unión 
Europea se haga más atractiva para las personas que viven en Europa pero que no han nacido, o que no se identifican con la Unión 
Europea o que no participan en ella. PREOCUPACIÓN por el acceso a la información por parte de personas no miembros o 
potencialmente peligrosas 

2. Educar a la ciudadanía para la participación democrática, evitar la brecha digital, tener acceso a la información sobre la democracia 
europea con mecanismos de lectura fácil. La igualdad de oportunidades en la educación promueve una democracia más sana. 

3. Más apoyo a las organizaciones de la sociedad civil de la Unión Europea (sistema más uniforme, legislación similar en diferentes 
países). Evitar que los gobiernos opriman a los y las ciudadanas y de la sociedad civil de su propio país. 

4. LA DIVERSIDAD EN LAS INSTITUCIONES EUROPEAS (género, diversidad funcional, edad, etc.). Erradicar la BRECHA DE GÉNERO en la 
participación y en la vida política. 

5. PROXIMIDAD Y CERCANÍA ENTRE LOS POLÍTICOS Y LA CIUDADANÍA, y que los y las ciudadanas estén en el centro de la vida política. 
6. DEMOCRACIA DIRECTA.Cómo hacer para que no sea ganar todo vs perder todo? (NOTA DE LA FACILITADORA: este comentario es una 

reacción a la intervención del experto en el pequeño grupo). 
7. DAR MÁS VISIBILIDAD/ IMPORTANCIA A LAS ELECCIONES EUROPEAS. Votamos sin saber bien el programa, votando al partido que 

votamos normalmente. Tener más información de las instituciones europeas y de las elecciones europeas (espacio en prensa, etc.) 
8. ATRACTIVO E IMPLICACIÓN. Que la UE se haga atractiva para las personas. 
9. CAMBIO DE LA MANERA DE TOMAR LAS DECISIONES (por consentimiento: "¿con qué puedo vivir?" más que "¿cuál es mi primera 

opción?" 

Grupo 4 
(inglês) 

1. Eu processes should be taught in all schools and across the EU through a common language using all available media outlets 
2. There should be stronger sanctions against member states in order to have a more democratic eu. 
3. To create a truly independent media body to report eu affairs and beyond 
4. Common taxation system across the eu with common economic targets 
5. Reform of eu institutions through majority decision 
6. The creation of an independent eu department to progress anti discrimination, promote gender equality and fight racism 
7. To have the most important values contained in the eu constitution 
8. Citizen representation in policy making 
9. A National Holiday for the EU marking the creation of the EU 
10. The creation of a one country united states of europe 
11. A common foreign policy 
12. To Simplify the structures of the eu as it is too bureaucratic 
13. to allow voting for mobile or non eu citizens 
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Painel de cidadãos europeus 2: "Democracia europeia / Valores e direitos, Estado de direito, segurança" 

Grupo 5 
(checo) 

1. reforma rozhodovacích procesů a modernizace institucí: demokratické procesy ve všech institucích EU, reforma evropských voleb a 
potřeba jejich reformy (možnost pro parlament nominovat kandidáty) 

2. urychlit proces rozhodování 
3. regulace lobbování  
4. vyřešení korupce 
5. přiblížit instituce občanům a začlenit občany do rozhodování: nové instrumenty, referenda, občanská fóra, zajistit reprezentativnost 

Evropanů 
6. Vzdělávání o EU 
7. komunikační strategie pro evropské instituce (konkrétnější, blíže občanům) 
8. mladí lidé do institucí EU 
9. konkrétnější představa, koho lidé volí (personalizování EU) 
10. diskuze o právu veto 
11. zodpovědnost parlamentu za rozhodnutí 
12. Společný jazyk (nad rámec národních jazyků) 

Grupo 6 
(alemão) 

1. Den Wert der EU besser zeigen/ präsentieren und vermitteln; Informationen darüber geben, was die EU tut! 
2. mehr direkte Demokratie (mehr Abstimmungen zu konkreten Themen) 
3. Transparenz im politischen Entscheidungsprozess 
4. Eine stabile Demokratie in allen Mitgliedsstaaten erreichen.Den Dialog zwischen den Staaten erreichen. 
5. Reformen innerhalb des Entscheidungsprozesses: Felixibilität beim Einstimmigkeitsprinzip 
6. Entwicklung einer europäischen Verfassung (Prozesse und Werte) 
7. Kampf gegen Falschinformation! Schutz von Journalisten 
8. Souveränität der Mitgliedsstaaten: Was passiert mit der Souveränität der Mitgliedstaaten, wenn Europäische Institutionen deren 

Entscheidungen aufheben können? (Subsidiaritätsprinzip: Europa bestimmt nur über die Entscheidungen, die nicht effizient t von 
Nationalstaaten getroffen werden können) 

9. Entscheiden: Wer bestimmt über die Prozesseduren der Entscheidungsfindung? 
10. Bürger sollen Möglichkeit haben, sich zu Themen direkt zu äußern! (Plattformen und Kommunikationswege; mit pädagigischem 

Aspekt, Wissen über diese Dinge) 
11. Einbezug behinderter, auch geistig behinderter Menschen in die Demokratie (Einbezug, gleiche Rechte, aber auch wirtschaftliche 

Gleichstellung/ Unterstützung) 
12. Zu G/ 33: Bei den Kindern anfangen! Schon den Kindern beibringen, dass es die EU gibt. 
13. Zu G/ 33: Angebote machen, Informationsmaterial stellen. 
14. Zu G/ 33: Auch über Tagespresse die Wertigkeit weitervermitteln. 
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Painel de cidadãos europeus 2: "Democracia europeia / Valores e direitos, Estado de direito, segurança" 

Grupo 7 
(italiano) 

1. Rappresentanza permanente di un gruppo di cittadini al Parlamento Europeo 
2. Maggiori informazioni concrete sull'UE (Materia obbligatoria nelle scuole elementari e superiori come educazione civica in tutti gli 

stati membri) 
3. Comunicazione mediatica sulle questioni europee più' adatta ai giovani e ai cittadini in generale (migliore uso dei social media) 
4. Più' potere al Parlamento Europeo (e quindi ai cittadini) 
5. Sostegno a programmi di formazione per difendersi dalle fake news, promuovendo un rapporto critico e costruttivo con i social media 
6. Imparare almeno un'altra lingua straniera bene sin dalla giovane età' (non per forza l'inglese, l'importante e' il multilinguismo) 
7. Usare l'inglese come lingua di comunicazione comune nell'UE 
8. Parità di genere garantita in tutta Europa grazie a norme e regolamentazioni 
9. Seconda lingua di comunicazione comune: italiano 
10. Seconda lingua di comunicazione comune: francese 

Grupo 15 
(romeno) 

1. Egalitate. Nu există democrație sau progres fără egalitate. 
2. Participarea cetățenilor. Trebuie să creștem nivelul de participare al cetățenilor în cadrul procesului de luare de decizii în Parlamentul 

European. 
3. Egalitatea de șanse între bărbați și femei. Cum putem să facem acest lucru? 
4. Egalitate. Pentru a deveni un lider global UE trebuie să asigure că toți cetățenii au drepturi și resposabilități egale. 
5. Combaterea fenomenului Fake News și a dezinformării. 
6. Stabilirea unei politici externe UE. Work with and for democratic movements din țările vecine, cum ar fi Rusia, Belarus și Turcia. 
7. Educarea și informarea despre modul în care funcționează Uniunea Europeană. 
8. Implementarea unui salariu minim pe economie, comun tuturor statelor UE. 
9. Sprijinirea tuturor tinerilor care au dizabilități, tulburări comportamentale, astfel încât să ne asigurăm că acești tineri vor avea, grație 

accesului la servicii de sănătate dedicate lor, un viitor decent. 
10. Ajutarea țărilor mai puțin dezvoltate, unde accesul la educație nu se întâmplă ca în cazul țărilor dezvoltate. 
11. Înființarea unei forțe armate unice. În felul acesta putem să ne garantăm pacea. Din punct de vedere strategic, nu văd democrația fără 

o forță armată comună. 
12. Egalitatea tuturor în fața legii. Ne asigurăm că toate guvernele europene interpretează legea în același fel. 
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Painel de cidadãos europeus 2: "Democracia europeia / Valores e direitos, Estado de direito, segurança" 

Tópico II do bloco: "Valores e direitos, Estado de direito, segurança" 

Língua original 

Grupo 8 
(eslovaco) 

1. Nezamestnanosť mladých, dokonca aj s vysokoškolským vzdelaním - veľmi vysoká napr. v Taliansku. Tieto problémy nie je jednoduché 
riešiť na národnej úrovni. Mladí často odchádzajú do zahraničia za prácou, kde je ale častonerovnaký postoj k zahraničným 
zamestnancom. 

2. Rodová rovnosť - možná strata znalostí ženskej časti populácie v mnohých oblastiach na úrovni štátov aj EÚ. Rovnováha pracovného 
života a pracovných povinností pre rodičov. 

3. Vytvorenie mediálnej platformy (na báze umelej inteligencie) na úrovni EÚ pre boj proti dezinformáciám, ktorá by vedela overiť 
pravdivosť informácií - regulácia sociálnych sieti v súvislosti s dezinformáciami. 

4. Reforma Ústavy EÚ, ktorá by mala jednoznačne popísať hodnoty EÚ a popísať jej fungovanie zrozumiteľným spôsobom. Nastaviť 
kritéria a mechanizmus pre spoločné hodnoty, ktoré možno kontrolovať na úrovni EÚ a zaručiť ich dodržiavanie na národnej úrovní - 
napr. zrušiť princíp jednomyseľnosti. 

5. Ochrana práv LGBTI a uznanie manželstva ľudí rovnakého pohlavia. 
6. Kódex správania sa pre volených zástupcov (pozn. často sú do Európskeho parlamentu odložení nepotrební politici). Definovať 

jednotné zásady transparentnosti a etickej integrity (vo vzťahu k lobingu a korupcii, napr. transparentnosť poskytovania finančných 
prostriedkov). Viď francúzsky zákon SAPIN-II. 

7. Boj proti diskriminácii zdravotne alebo inak znevýhodnených ľudí. 
8. Venovať rovnakú pozornosť pravicovému aj ľavicovému extrémizmu. 

Grupo 9 
(português) 

1. Igualidade de género, direitos LGBT, racismo, Discriminação 
2. Cibersegurança e políticas de segurança de dados 
3. Definição dos valores europeus de modo comum a todos independentemente das religiões. 
4. Conflito entre segurança e direitos (e.g liberdade de expressão e segurança). Com ênfase na segurança. 
5. Proteção de dados e privacidade. 
6. Direitos de Animais 
7. Sistema de decisão a nível Europeu (votos) 
8. Política comum militar com melhor articulação entre países. Sim ou não e como? 
9. Polícia como instituição que garante a segurança 
10. Bens de consumo com respeito pelos direitos 
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Painel de cidadãos europeus 2: "Democracia europeia / Valores e direitos, Estado de direito, segurança" 

Grupo 10 
(italiano) 

1. Eliminare il requisito di unanimità, perché se non ci occupiamo di questo non possiamo occuparci degli altri problemi (effetto domino) 
2. Quali i valori comuni degli Europei oggi? Quali portare nel 2050? Quali possibilità di creare un Comitato Europeo o altra struttura per 

riflettere sui valori di base che uniscono gli abitanti dell'Europa? 
3. Quale ruolo dell'Unione Europea nel tutelare cittadini e minoranze contro violenza, minacce e violazioni di diritti nei paesi membri? 

Come rafforzare il mandato dell'Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali con strumenti per proteggere persone 
vulnerabili o appartenenti a minoranze vittime di ingiustizia o di violazioni di diritti nei paesi membri? 

4. Come garantire l'indipendenza del sistema giudiziario dei paesi membri in Europa? 
5. Come proteggere i nostri dati personali in Europa (es. minaccia di facebook e degli altri social network?) 
6. Cosa fare quando i partiti al governo negli stati membri violano il principio dello stato di diritto dell'Unione Europea? 
7. Quale ruolo dell'Unione Europea sul tema dei requisiti per l'estradizione? 
8. Quali modalità per impedire il lobbismo e lavorare insieme come stati membri per combattere la corruzione? 
9. Parità di diritti e partecipazione per tutti (genere , età, nazionalità, ma anche animali e ambiente) 
10. Come garantire più consultazioni dei cittadini in Europa (non bastano le elezioni) e rispondere al problema di una mancanza di 

democrazia autentica in Europa? 
11. Come rafforzare la collaborazione tra i servizi di intelligence dei paesi  membri? 
12. Parità di genere (incluse quote e altre soluzioni) 

Grupo 11 
(espanhol) 

1. La seguridad económica y financiera en la UE: un ingreso mínimo para asegurar el bienestar de forma que la UE garantice a toda la 
ciudadanía unos mínimos imprescindibles para una vida buena y digna (educación, sanidad, salud mental, etc). 

2. Derechos civiles: lucha contra la corrupción, contra el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas, la pornografía infantil y la trata de 
personas. 

3. Crear un mecanismo que comparta con todos los ciudadanos en tiempo real datos objetivos e imparciales (no politizados) sobre temas 
relevantes de seguridad y crimen. 

4. COVID-19: ¿hasta qué punto las medidas de protección sanitaria nos quitan libertades como el derecho a trabajar, a moverse 
libremente, etc? 

5. Desarrollo de una jurisprudencia igualitaria para cada Estado miembro basada en intereses comunes. 
6. Construcción de criterios en la UE que tengan en cuenta la diversidad de países de procedencia y los diferentes riesgos que estos 

puede implicar, de manera que se construya una herramienta que ayude a acoger inmigrantes de manera controlada y segura. 
7. Un sistema de alerta europeo, rápido, coordinado y eficiente para todos los países que ayude a luchar contra el crimen. 
8. Creación de una agencia digital europea como respuesta a las grandes empresas extranjeras, especialmente en lo relativo a datos. 
9. Una Europa que luche por la hegemonía económica, militar y cultural en el mundo. 
10. Que la UE garantice la protección de todos los datos personales de todos los ciudadanos para que nadie los pueda usar o aprovechar. 

  



 

 

Painel 2, 1.ª sessão – 25 

Painel de cidadãos europeus 2: "Democracia europeia / Valores e direitos, Estado de direito, segurança" 

Grupo 12 
(inglês) 

1. EU must ensure Right to lifelong education including a focus on democracy and values and at a European level through Erasmus  
2. EU must ensure freedoms, equality and human rights in all member states 
3. EU must Protect rule of law media freedoms and individual rights in all member states 
4. EU must ensure equal Rights to work in all member states 
5. How can citizens benefit from unified European jurisdiction and courts 
6. EU must ensure Citizens Rights to freely choose between  using cash and home banking etc 
7. EU should support and strengthen European democratic values that are not based on religion 
8. EU must help preventing unfair lobbying and corruption in member states and in Europe  
9. EU must ensure better Animal rights for all sorts of animals 

Grupo 13 
(polaco) 

1. Osiągnięcie równości płci we wszystkich krajach UE, a także promowanie udziału kobiet i osób nie binarnych w polityce unijnej 
2. Rewizja procedury przyjmowania nowych państw do Unii Europejskiej 
3. Widoczność działań Unii Europejskiej (regulacji, dotacji etc.) w codziennym życiu obywateli 
4. Zdolność Unii Europejskiej do ochrony osób, których prawa łamane są wewnątrz państw członkowskich (szczególnie grup wrażliwych: 

kobiet i dzieci) 
5. Media jako czwarta władza (wpływ mediów na politykę) 
6. Eksploracja cienkiej granicy między bezpieczeństwem a prawami człowieka 
7. Utworzenie wspólnej armii Europejskiej 
8. Programy wymian międzynarodowych i programy mobilności promujące podróże wewnątrz Europy i dzielenie się wartościami 
9. Legalizacja niektórych narkotyków 
10. Demokratyzacja systemu sprawiedliwości w Unii Europejskiej 

Grupo 14 
(inglês) 

1. Changing the voting process within the European Union from one of unanimous voting to one of majority voting 
2. Ensure that the democratic rule of law is upheld by the Member States 
3. Find a balance between privacy and the use of private information for justice 
4. To guarantee the security of all European citizens especially with regard to defence and economy 
5. Let the European Union value system guide policies (as recommended) 
6. There should be greater opportunity for gender equality in positions of power 
7. Lift Covid-19 measures once the effects of the pandemic allow for a return to normality 
8. Freedom to make choices about one's own life free from discrimination 
9. To improve cyber security and safety 
10. We cannot forget our history 
11. Cooperation and getting to know people from other European States should be a value of the European Union 
12. Legalise cannabis 

 


