
 

 

 
 

ATA SUMÁRIA 
Grupo de Trabalho «A UE no mundo» do plenário da COFE, 

Estrasburgo, sexta-feira, 11 de março de 2022, das 9h00 às 11h00 
 

Presidente: Ministro Hans Dahlgren, porta-voz: Mansef Campos 
(Interpretação em EN, DE, FR, IT, EL, ES, PT, SE, HU, PL, RO, SI, HR)  

 
1. Abertura da reunião 
 
Com a chegada atrasada do Ministro Dahlgren devido a um comboio avariado, esta quarta reunião do GT é 
aberta e é presidida inicialmente por Asees Ahuja, diretora do secretariado de coordenação da UE no 
Gabinete do Primeiro-Ministro. Asees Ahuja sublinha a atualidade dos temas do grupo de trabalho na 
sequência da invasão russa da Ucrânia.  

 
2. Debate das recomendações do Painel de Cidadãos Europeus 4 
 
O Ministro Dahlgren, tendo em conta os seus debates com representantes dos cidadãos no grupo de 
trabalho, apresenta uma agenda temática baseada em três temas que refletem os grupos de 
recomendações do PCE4: 
 

1. Autossuficiência e estabilidade 
2. A UE enquanto parceiro internacional 
3. Uma UE forte num mundo pacífico 

 
Para cada debate, o presidente convidará, em primeiro lugar, os cidadãos a apresentarem as 
recomendações correspondentes e a explicarem a fundamentação e os motivos subjacentes. Em seguida, 
outros membros do grupo poderão responder e seguir-se-á um debate. Os cidadãos definiram um sistema 
de agrupamento preferencial diferente, que é partilhado com o resto do grupo de trabalho no início desta 
reunião.  

 
Tema 1:  Autossuficiência e estabilidade 
  
O presidente chama a atenção para as seis recomendações sobre este tema. Estas vão desde o 
desenvolvimento de políticas para garantir a acessibilidade dos preços, a sustentabilidade e a 
disponibilidade de produtos europeus éticos até à redução da dependência energética. 

Os embaixadores junto dos cidadãos apresentam recomendações sobre esta matéria, com particular ênfase 
na necessidade de autonomia energética (como realçado pelos acontecimentos recentes), de um 
desenvolvimento muito maior das energias renováveis e na necessidade de reforçar as fronteiras externas 
da UE.  Um representante do painel de cidadãos alemães apresenta as suas recomendações, centrando-se 
na necessidade de substituir o requisito da unanimidade pela votação por maioria qualificada (VMQ) no que 
diz respeito à tomada de decisões no domínio da PESC. O painel alemão sublinha igualmente a 
necessidade de um aprovisionamento estratégico de energia e de alimentos com uma cadeia de 
abastecimento mais respeitadora do ambiente. 

Em resposta às recomendações, outros membros do grupo de trabalho partilham ideias a ter em conta mais 
adiante. Estas incluem a necessidade de diversificação do abastecimento energético e alimentar, e não 
apenas a autossuficiência estrita. Vários membros perguntam igualmente se estas recomendações 



 

 

continuam a ser suficientes, uma vez que foram formuladas antes da invasão russa da Ucrânia. Os 
cidadãos defendem a pertinência destas recomendações. O presidente refere que, na continuação dos 
trabalhos, as recomendações poderão ser consideradas à luz do novo contexto. 

Outros membros chamam a atenção para um documento elaborado pelos membros do grupo de trabalho. É 
também abordada a importância do Estado de direito e de tornar a UE o mais próxima possível dos 
cidadãos. 

Tema 2:  A UE enquanto parceiro internacional 
 
O presidente chama a atenção para as nove recomendações relativas a este vasto tema. Estas incluem a 
exploração da posição da UE enquanto parceiro comercial e a melhoria das normas éticas, sociais e 
ambientais a nível mundial. Sugerem igualmente uma produção de energia renovável mais autónoma na 
Europa, bem como uma maior participação dos cidadãos. 

Os embaixadores junto dos cidadãos apresentam recomendações sobre esta matéria. Em particular 
chamam a atenção para: a necessidade de sancionar os Estados que não respeitem as normas, a 
necessidade de um sistema de pontuação ecológica, a conveniência de proibir a exportação de resíduos, a 
necessidade de acompanhar os países em desenvolvimento para os ajudar a transitar para políticas mais 
respeitadoras do ambiente e da sociedade e a necessidade de transparência e responsabilização na 
tomada de decisões da UE.  

São também partilhadas as recomendações do painel dos cidadãos neerlandeses. Salientam que a UE 
deve aproveitar os seus pontos fortes, nomeadamente a sua dimensão e a sua capacidade de exercer uma 
maior influência do que os países a nível individual. A UE tem de ter uma voz mais forte para contrabalançar 
a Rússia e a China, e precisa de ser capaz de tomar decisões mais rapidamente. É necessária uma 
cooperação dos exércitos europeus, mesmo que sejam preferíveis soluções não violentas. São igualmente 
partilhadas as recomendações do painel nacional lituano. Centram-se nos seguintes aspetos: reforçar os 
laços com os países da Parceria Oriental, impor sanções mais severas à Rússia, a solidariedade entre os 
Estados-Membros, uma maior atenção relativamente à China e a África e a criação de um Ministro Europeu 
dos Negócios Estrangeiros. As recomendações do painel alemão sublinham a necessidade de o Pacto 
Ecológico Europeu ter uma dimensão externa — a crise na Ucrânia não significa que a crise climática esteja 
em pausa. 

Outros representantes salientam a necessidade de continuar a incluir a sociedade civil e os parceiros 
sociais nos trabalhos de promoção da democracia a nível interno e externo. Destacam o Pacto Ecológico 
como um meio para reduzir ainda mais a influência russa. 

 
Tema 3:  Uma UE forte num mundo pacífico  
 
O presidente chama a atenção para as sete recomendações que abordam uma série de questões – tais 
como, a tomada de mais decisões por maioria qualificada em vez de por unanimidade, a criação de forças 
armadas conjuntas, as sanções da UE, bem como recomendações relacionadas com a melhor forma de 
informar os cidadãos e de continuar o diálogo. 

Os embaixadores junto dos cidadãos apresentam recomendações sobre esta matéria, chamando a atenção 
para as recomendações 21 (pôr termo à unanimidade, exceto para o alargamento e os princípios 
fundamentais da UE) e 26 (alargamento apenas após a consolidação da UE), um instrumento de sanções 
mais eficaz e forças militares conjuntas, mas apenas para fins de defesa.   
 
Outros membros fizeram questão de sublinhar o papel de manutenção da paz das intervenções militares da 
UE, em vez da ideia de a UE se tornar uma aliança militar.   
 
Um dos participantes considera que o termo «forças armadas» deve ser definido com precisão e que a 
NATO deve ter primazia nas questões militares, tendo os parlamentos nacionais a última palavra sobre o 
envolvimento das forças armadas. Os conceitos de Fundo Europeu de Defesa e de Forças Armadas 
Europeias Conjuntas são debatidos mais aprofundadamente. Com a invasão russa da Ucrânia bem 
presente, a defesa e a segurança, bem como a forma de as abordar numa UE unificada, constituem temas 
fundamentais do debate. 
 



 

 

Os cidadãos apelam a uma maior transparência e educação para que todos os cidadãos da UE 
compreendam melhor as suas competências e procedimentos. Salientam que este domínio é um exemplo 
das muitas sobreposições que o grupo de trabalho «A UE no mundo» tem com outros grupos de trabalho. 
Este aspeto deve ser tido em conta na formulação de propostas mais adiante. 
 
 Observações finais  
 
O presidente Dahlgren agradece a todos o debate frutuoso e espera que este tenha fornecido informações 
úteis aos cidadãos. Refere que se encontrava em Versalhes no dia anterior para a reunião extraordinária do 
Conselho Europeu, na qual os Chefes de Estado e de Governo chegaram a acordo sobre o apoio político, 
humanitário e militar à Ucrânia. Menciona que o papel da UE nos assuntos internacionais está agora na 
mente de todos e que a própria UE está a agir com unidade e determinação. 

Antes da próxima sessão plenária, o Conselho Executivo debaterá as próximas etapas sobre a forma de 
fazer avançar as recomendações. Entretanto, podem também prosseguir os debates no Grupo WhatsApp. 


