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Relatório de síntese da nona reunião do Conselho Executivo  

da Conferência sobre o Futuro da Europa 

Terça-feira, 5 de abril de 2022 

11h00-12h30, sede do Parlamento Europeu (sala R3.1, reunião em formato híbrido) 

Participantes: consultar a lista de participantes em anexo. 

Síntese e conclusões: 
 
O Conselho Executivo da Conferência sobre o Futuro da Europa realizou a sua nona reunião 
a 5 de abril de 2022, em formato híbrido. A reunião foi presidida conjuntamente pelo 
deputado ao Parlamento Europeu Guy VERHOFSTADT, pelo secretário de Estado responsável 
pelos Assuntos Europeus da França, Clément BEAUNE, e pela vice-presidente da Comissão 
para a Democracia e Demografia, Dubravka ŠUICA. 
 
O Conselho Executivo aprovou a ordem de trabalhos da sessão do Plenário da Conferência 
de 8 e 9 de abril.  
 
O Conselho Executivo aprovou o calendário revisto da Conferência, incluindo uma nova sessão 
do Plenário da Conferência a realizar em 29 e 30 de abril. Confirmou igualmente que, no 
outono de 2022, se realizaria um "evento de retorno de informação" para os cidadãos, com a 
participação do Parlamento Europeu, do Conselho da UE e da Comissão Europeia.   
 
Por último, os copresidentes prestaram ao Conselho Executivo esclarecimentos sobre o 
processo da Conferência, tanto no que toca às atividades anteriores a 9 de maio (a respeito 
da transformação das recomendações dos painéis de cidadãos em propostas do Plenário, 
especialmente no que diz respeito ao papel dos grupos de trabalho e à forma como o consenso 
seria avaliado no Plenário) como após 9 de maio (a respeito do seguimento a dar às 
conclusões finais da Conferência pelas instituições da UE, cada uma no âmbito das suas 
competências e em conformidade com os Tratados). 
 

1. Aprovação da ordem de trabalhos proposta para a sessão do Plenário de 8 
e 9 de abril de 2022 

O debate sobre este ponto da ordem de trabalhos foi presidido por Dubravka Šuica 
(copresidente). Salientou na sua intervenção que a sessão inteiramente presencial do 
Plenário deveria demonstrar um elevado nível de participação dos decisores, graças a uma 
maior presença destes no hemiciclo. A pedido de um dos presidentes dos grupos de trabalho, 
esclareceu-se que, a título excecional, poderiam realizar-se mais reuniões dos grupos de 
trabalho, se tal decisão fosse tomada pelo presidente e pelo porta-voz de um dado grupo.  
 
Foi anunciado que a sequência dos debates durante a sessão do Plenário seria divulgada 
imediatamente após a reunião do Conselho Executivo. 
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Conclusão: 

O Conselho Executivo aprovou a ordem de trabalhos da sessão do Plenário da Conferência 
de 8 e 9 de abril. 

 
2. Aprovação do calendário revisto da Conferência 

O debate deste ponto da ordem de trabalhos foi presidido por Guy Verhofstadt 
(copresidente), que indicou que estava agora prevista no calendário uma reunião adicional 
do Plenário da Conferência para 29 e 30 de abril. Esta sessão do Plenário deverá compreender 
reuniões das diversas componentes, com o objetivo de avaliar os projetos de propostas, e 
sessões plenárias para avaliar o nível de consenso sobre as propostas.  

O presidente evocou igualmente o evento político de encerramento, que terá lugar 
em 9 de maio e em que o relatório final da Conferência será entregue aos três presidentes 
pelos copresidentes. Guy Verhofstadt afirmou esperar que os três presidentes apresentassem 
uma declaração comum. 

O presidente explicou que o evento de retorno de informação (em que as três instituições 
darão aos cidadãos informações sobre o seguimento dado aos seus trabalhos) ainda não tem 
uma data exata, mas está previsto para o outono de 2022.  

Dubravka Šuica (copresidente) disse que este evento de retorno de informação se encontra 
no calendário desde o início e salientou a sua importância e finalidade, designadamente, 
informar os cidadãos do seguimento dado à Conferência e dos compromissos assumidos pelas 
instituições a este respeito. Explicou ainda que a sessão do Plenário da Conferência de 29 
e 30 de abril será importante para se chegar a um consenso sobre as propostas. 

Na troca de pontos de vista que se seguiu com os membros e observadores do Conselho 
Executivo:  

• Vários membros referiram, alguns com bastante veemência, o facto de não se ter 
realizado nenhum Conselho Executivo desde dezembro de 2021. 

• Debateu-se o eventual programa e outros pormenores do evento de encerramento 
de 9 de maio. 

• Foi evocada a importância de assegurar que as sessões do Plenário da Conferência 
sejam apelativas para que todos os membros queiram participar. Deverá ficar claro 
que os contributos dos membros têm valor acrescentado, inclusive para assegurar 
essa participação. 

• Foi sublinhada a necessidade de se realizar uma nova reunião do Conselho Executivo 
entre a última sessão do Plenário da Conferência e o evento de encerramento. 

• Foi confirmada a importância de as três instituições darem retorno de informação aos 
cidadãos no final do ano. 

• A pedido de um dos membros do Conselho Executivo, acordou-se em clarificar a 
referência ao evento de retorno de informação no calendário como um evento em 
que as três instituições informam os cidadãos dos resultados da Conferência. 
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A presidência confirmou igualmente que haveria mais duas reuniões do Conselho Executivo, 
nomeadamente, antes da última sessão do Plenário da Conferência e antes do evento de 
encerramento, em 9 de maio.  

Clément Beaune (copresidente) reiterou que os pormenores do evento de 9 de maio 
estão atualmente a ser debatidos pelo Parlamento Europeu, pela Comissão Europeia 
e pelo Conselho e que o Conselho Executivo será posteriormente informado. O 
contributo e as intervenções dos três presidentes nesta ocasião ainda não foram 
determinados  Clément Beaune concordou em voltar a apresentar esta questão ao Conselho 
Executivo antes do evento de encerramento e confirmou o seu apoio a que as instituições 
realizassem no outono um evento de retorno de informação. 

Conclusão:  

O Conselho Executivo aprovou o calendário revisto da Conferência, incluindo uma nova 
sessão do Plenário da Conferência a realizar em 29 e 30 de abril. Confirmou igualmente que, 
no outono de 2022, se realizaria um "evento de retorno de informação" para os cidadãos, 
com a participação do Parlamento Europeu, do Conselho da UE e da Comissão Europeia.   

 

3. Das recomendações dos cidadãos às propostas em sessão plenária: ponto da situação 
O debate sobre este ponto da ordem de trabalhos foi presidido por Clément Beaune 
(copresidente). À luz dos princípios metodológicos fundamentais acordados pelos 
copresidentes da Conferência e dos debates conexos no Conselho, recordou que as 
recomendações dos painéis de cidadãos constituem a base das propostas finais do Plenário e 
que os grupos de trabalho deverão aplicar uma metodologia uniforme aos seus trabalhos. Em 
seguida, salientou que todas as componentes do Plenário seriam livres de decidir quanto à 
forma como definirão a sua posição sobre as propostas durante a sessão do Plenário de 29 
e 30 de abril. Por seu lado, o Conselho não submeteria as propostas a nenhum tipo de 
hierarquia de prioridade, nem se pronunciaria sobre o seu conteúdo, dando antes ênfase aos 
principais temas e à viabilidade das propostas. Em contrapartida, sublinhou que os cidadãos 
poderiam estabelecer prioridades e/ou classificações e manifestar o seu acordo ou desacordo 
relativamente às propostas.  

Além disso, o presidente salientou que teria de ser feita uma distinção clara entre as fases 
anteriores a 9 de maio e as posteriores a essa data. Só depois de 9 de maio é que as 
instituições da UE poderão realmente participar e dar seguimento efetivo às propostas, em 
conformidade com os Tratados e os seus próprios procedimentos internos. Por último, 
sublinhou que seria necessário um acompanhamento constante da Conferência, a fim de 
informar os cidadãos sobre o resultado da aplicação das suas recomendações.  

No debate que se seguiu:  

• Foram levantadas dúvidas quanto ao papel dos grupos de trabalho no que diz 
respeito à transformação das recomendações dos cidadãos em projetos de 
propostas do Plenário, receando-se que a sua margem de manobra seja 
demasiado limitada; 

• Foram solicitados esclarecimentos quanto à criação de um consenso sobre as 
propostas, em especial sobre a forma como as componentes podem manifestar o 
seu apoio ou a sua oposição a qualquer proposta concreta. Alguns apelaram 
igualmente a que o consenso formal envolvesse mais do que as quatro 
componentes mencionadas no Regulamento Interno da Conferência; 
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• Foram levantadas dúvidas quanto ao facto de o Conselho Executivo ter de tomar 
decisões sobre o conteúdo das propostas, na medida em que o Plenário oferece 
um maior grau de publicidade e transparência; 

• Foi levantada uma questão sobre as expectativas dos cidadãos quanto à sua 
influência no quadro institucional da UE no âmbito da Conferência, que foi descrita 
como uma decisão final das instituições da UE. 

Em seguida, os copresidentes prestaram esclarecimentos sobre a metodologia e o processo 
acordados, em resposta às intervenções dos membros do Conselho Executivo.  

Dubravka Šuica (copresidente) recordou que a metodologia proposta pelos copresidentes 
respondia ao pedido dos deputados e observadores do Conselho Executivo no sentido de 
obterem orientações claras sobre a fase final da Conferência, bem como um quadro 
normalizado para o Plenário e os seus grupos de trabalho. Recordou que os grupos de 
trabalho não estavam inicialmente previstos na declaração comum, mas que tinham sido 
criados para facilitar os trabalhos do Plenário, uma vez que a composição deste não se 
tinha revelado tão simples como inicialmente se pretendia. Explicou de que forma 
o Secretariado Comum desenvolveu as chamadas "grids" ("grelhas") como ferramenta 
normalizada para todos os grupos de trabalho, o que lhes permitiu avançar e elaborar 
projetos de propostas de forma a conservar a forte ligação com as recomendações dos 
cidadãos. Recordou que tinha havido alguns problemas no início devido a abordagens 
diferentes em alguns dos grupos de trabalho, mas que agora existia muito mais uniformidade 
e que o sistema, de facto, funcionava. Instou a que o sistema não fosse alterado agora e a que 
se deixasse os presidentes e os porta-vozes dos grupos de trabalho concluir o seu trabalho.  

A copresidente Dubravka Šuica salientou que os grupos de trabalho, embora baseiem os seus 
trabalhos nas recomendações dos painéis de cidadãos e nos contributos da plataforma digital 
multilingue, podem acrescentar outros elementos a estes, na medida em que os presidentes 
e porta-vozes os considerem consensuais.   

Guy Verhofstadt (copresidente) acrescentou que todas as propostas seriam apresentadas à 
sessão plenária de 8 e 9 de abril, a fim de verificar se existem algumas objeções. A ausência 
de objeções a uma determinada proposta por parte de qualquer uma das quatro 
componentes significaria que se teria chegado a um consenso sobre essa mesma 
proposta. Havendo objeções, o Conselho Executivo estudá-las-ia posteriormente e voltaria a 
submetê-las com toda a transparência à última sessão do Plenário de 29 e 30 de abril.  

Além disso, salientou que o processo de transformação da recomendação em proposta não 
era um processo de "cortar e colar" e que o artigo 17.º do Regulamento Interno estabelece 
que a proposta resulta das "recomendações dos painéis nacionais e dos painéis de cidadãos 
europeus", bem como dos "contributos partilhados na plataforma digital multilingue, 
agrupados por temas". 

Clément Beaune (copresidente) acrescentou que os grupos de trabalho desempenham um 
papel fundamental no processo, que consiste em transformar as recomendações dos 
cidadãos em propostas concretas e operacionais. Observou que cada uma das componentes 
do Plenário manifestaria a sua posição sobre as propostas da forma que considerasse mais 
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adequada. O Conselho, por seu lado, não formularia qualquer posição sobre o conteúdo das 
propostas, mas não se oporia a nenhuma delas na medida em que se baseasse nas 
recomendações dos painéis de cidadãos. De um modo geral, a propostas que não forem 
contestadas por nenhuma das quatro componentes, integrarão o relatório final. Por último, 
o copresidente recordou que a Conferência não era um órgão de decisão. A tomada de 
decisões só terá início após 9 de maio, quando cada instituição da UE atuar no âmbito das 
suas competências e em conformidade com os Tratados. 

 

Conclusão:  

Por último, os copresidentes prestaram ao Conselho Executivo esclarecimentos sobre o 
processo da Conferência, tanto no que toca às atividades anteriores a 9 de maio (a respeito 
da transformação das recomendações dos painéis de cidadãos em propostas do Plenário, 
especialmente no que diz respeito ao papel dos grupos de trabalho e à forma como o 
consenso seria avaliado no Plenário) como após 9 de maio (a respeito do seguimento a dar 
às conclusões finais da Conferência pelas instituições da UE, cada uma no âmbito das suas 
competências e em conformidade com os Tratados).   

 

Próxima reunião:  

O Conselho Executivo decidiu voltar a reunir-se antes da sessão do Plenário da Conferência 
de 29 e 30 de abril e, mais uma vez, antes do evento de 9 de maio. 

 

Contactos: Jelmer Hofkamp, Krzysztof Nowaczek e Matteo Riceputi, membros 
do Secretariado Comum. 
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REUNIÃO DO CONSELHO EXECUTIVO DA CONFERÊNCIA SOBRE O FUTURO DA EUROPA 

5 de abril de 2022, 11h00-12h30, sede do Parlamento Europeu (sala R3.1, reunião em 
formato híbrido) 

  
PARTICIPANTS LIST 

 
Yellow : confirmed physical presence 
Green : confirmed remote presence 

 

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

  
CO-CHAIR Mr Clément BEAUNE (FR) 

Secretary of State for EU Affairs 
  

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA 
Vice-President of the European Commission 

  
MEMBER Mr Mikuláš BEK (CZ) 

State Secretary for EU Affairs 
  

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

  
MEMBER Mr Manfred WEBER 

Member of the European Parliament (EPP, DE) 
  

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

  
MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ 

Vice-President of the European Commission 
  

OBSERVER Mr Pascual NAVARRO (ES) 
Secretary of State for EU Affairs  

  
OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 

Member of the European Parliament (ID, BE) 
  

OBSERVER Mr Daniel FREUND 
Member of the European Parliament (Greens/EFA, DE) 

  
OBSERVER Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI 



Summary report 05.04.2022 

 

7 
 

Member of the European Parliament (ECR, PL) 
  

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

  
OBSERVER 
(COSAC) 

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

  
OBSERVER 

(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG  
President, European Economic and Social Committee 

  
OBSERVER 

(BusinessEurope) 
Invited 

Mr Markus BEYRER  
Director General, BusinessEurope 

  
OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI  
Secretary General, ETUC 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Guillaume McLAUGHLIN 
 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Matteo RICEPUTI 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Jelmer HOFKAMP 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Krzysztof NOWACZEK 

  
 

 

EXCUSED 
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MEMBER Mr Hans DAHLGREN (SE) 
Minister for EU Affairs 

OBSERVER Judit VARGA (HU) 
Minister of Justice 

OBSERVER Konrad SZYMAŃSKI (PL) 
State Secretary for EU Affairs 

OBSERVER Theodora GENTZIS (BE) 
Director general for EU affairs 

OBSERVER 
COSAC 

David SMOLJAK 
CZ Senate 

OBSERVER 
COSAC 

Ondrej BENESIK,  
CZ national assembly 

OBSERVER 
COSAC 

Sabine THILLAYE 
Assemblée nationale 

OBSERVER 
COSAC 

Jean-François RAPIN,  
FR Senate 

OBSERVER 
COSAC 

Marko POGACNIK 
SI Drzavni Zbor 

OBSERVER 
invited 

Apostolos TZITZIKOSTAS 
President of the Committee of the Regions 

 


