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Relatório de síntese da décima reunião do Conselho Executivo 

da Conferência sobre o Futuro da Europa 

Terça-feira, 26 de abril de 2022 

17h00 – 18h00, edifício Europa (sala S3, reunião híbrida) 

 

Participantes: consultar a lista de participantes em anexo. 

Síntese e conclusões: 
 
O Conselho Executivo da Conferência sobre o Futuro da Europa realizou a sua décima reunião 
a 26 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 do dia da sessão do Plenário da Conferência de 29 e 
30 de abril. 
 
O Conselho Executivo foi informado da preparação do Plenário e da situação das propostas. 
Seguiu-se uma troca de pontos de vista entre os membros do Conselho Executivo e os 
observadores, sem alterações ao texto. 

 

 

1. Aprovação da ordem do dia proposta para a reunião do Plenário de 29 e 30 de abril 

de 2022 

 

Clément Beaune (copresidente) presidiu a este ponto da ordem do dia. Apresentou a ordem 
do dia do Plenário de 29 e 30 de abril de 2022 e propôs ao Conselho Executivo que a 
aprovasse. 

Um representante dos parceiros sociais pediu garantias de que também seria dada a palavra 
aos representantes dos órgãos consultivos da UE, aos representantes eleitos dos órgãos de 
poder local e regional, dos parceiros sociais e da sociedade civil durante o Plenário. 

Guy Verhofstadt (copresidente) confirmou que os diferentes representantes poderiam 
intervir. 

Clément Beaune (copresidente) concluiu que a ordem do dia do Plenário da Conferência 
de 29 e 30 de abril havia sido aprovada. 
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Conclusão: 

O Conselho Executivo aprovou a ordem do dia da sessão do Plenário da Conferência 

de 29 e 30 de abril. 

 

2. Preparação da reunião do Plenário de 29 e 30 de abril de 2022 

 

2.1 Informações dos copresidentes 

 

Dubravka Šuica (copresidente) presidiu a este ponto da ordem do dia. Apresentou uma 

panorâmica geral da forma como se desenrolaria em pormenor a próxima reunião plenária. 

 

2.2 Ponto da situação das propostas 

Este ponto foi abordado em conjunto com o ponto 2.3 da ordem do dia. 

 

2.3 Troca de pontos de vista 

Guy Verhofstadt (copresidente) presidiu a este ponto da ordem do dia e fez o ponto da 

situação das propostas do Plenário. 

O Conselho Executivo trocou pontos de vista acerca dos trabalhos sobre as propostas do 

grupo de trabalho dedicado à "Democracia Europeia". O presidente do grupo de trabalho 

forneceu informações sobre quatro pontos que haviam ficado pendentes na última reunião 

do grupo de trabalho, a saber: uma referência à sociedade civil, incluindo a juventude, uma 

referência ao direito de veto no Conselho, uma referência ao direito de voto a partir dos 

16 anos e uma referência aos direitos orçamentais do PE. 

Na troca de pontos de vista que se seguiu: 

• Alguns oradores afirmaram que não tinham mandato para exprimir uma posição 

sobre o conteúdo das propostas no Conselho Executivo. 

• Alguns participantes consideraram que o texto deveria manter-se tal como havia 

sido distribuído pelo presidente do grupo de trabalho. 

• Outros insistiram em que, relativamente aos pontos pendentes, deveriam ser 

tomadas por base as observações dos cidadãos que deram entrada no grupo de 

trabalho. 

• De um modo mais geral, foram vários os oradores que salientaram a importância de 

o contributo dos cidadãos servir de base para as propostas. 

• Um dos oradores considerou que não deveriam ser incluídos no texto os projetos de 

propostas sobre os quais as quatro componentes não haviam conseguido chegar a 

acordo. 

 

O Conselho Executivo não fez nenhumas alterações ao texto. 
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Conclusão: 

O Conselho Executivo foi informado da preparação do Plenário e da situação das 
propostas. Seguiu-se uma troca de pontos de vista entre os membros do Conselho 
Executivo e os observadores, sem alterações ao texto. 

 

No ponto Diversos, Dubravka Šuica (copresidente) defendeu a participação dos 

representantes dos Balcãs Ocidentais na reunião final do Plenário. Guy Verhofstadt 

(copresidente) concordou e propôs que a questão fosse debatida entre os copresidentes 

após a reunião. Um dos participantes perguntou qual seria o futuro da plataforma digital e 

defendeu a sua continuidade. Guy Verhofstadt (copresidente) informou que esta questão 

estava atualmente a ser analisada. 

Próxima reunião: 

O Conselho Executivo decidiu voltar a reunir-se antes do evento de 9 de maio. 

 

Correspondente: Rebecca Rhlalou, membro do Secretariado Comum 
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REUNIÃO DO CONSELHO EXECUTIVO DA CONFERÊNCIA SOBRE O FUTURO DA EUROPA 

Terça-feira, 26 de abril de 2022; 17:00 às 18:00, sede do Conselho da União Europeia 
(Edifício Europa, sala S3, reunião híbrida) 

 
LISTA DE PARTICIPANTES 

 
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 Mr Hans DAHLGREN (SE) 
Minister for EU Affairs 

  

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

  

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

  

OBSERVER Mr Hendrik van de Velde 
Special Envoy  

  

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

  

OBSERVER Ms Boglárka Bólya 
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 (Verdes/ALE, DE) 

  

OBSERVER Mr Zdzisław KRASNODĘBSKI 
Member of the European Parliament (ECR, PL) 
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OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 
Member of the European Parliament (The Left, DE) 

  

OBSERVER 
COSAC 

Marko POGACNIK 
SI Drzavni Zbor 

  

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 

  

OBSERVER 
(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI 
Secretary General of 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 
 

  
 

EXCUSED 

MEMBER Ms Iratxe Garcia Perez 
Member of the European Parliament (S&D, ES) 

MEMBER Mr Maros SEFCOVIC 
Vice-President of the European Commission 

OBSERVER Konrad SZYMAŃSKI (PL) 
State Secretary 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 

Bojan Kekec 
SI Drzavni Svet 

OBSERVER 
invited 

Apostolos TZITZIKOSTAS 
President of the Committee of the Regions 
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