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Abertura da reunião 

A presidente salientou que o objetivo da reunião era finalizar as propostas. O documento revisto fornecido 

aos membros do grupo de trabalho teve em conta os pontos mencionados na reunião anterior do grupo de 

trabalho, bem como as observações escritas apresentadas pelos membros. O secretariado comum tinha 

colaborado com a componente «cidadãos» na redação destas alterações. Todas as sugestões foram tidas 

em conta, mas algumas delas simplesmente não foram acolhidas pela componente «cidadãos». A 

presidente salientou ainda que tivera uma reunião informal com os cidadãos, virtualmente, na terça-feira. Ao 

analisarem as propostas revistas preparadas para esta reunião, a presidente e o porta-voz consideraram 

que os contributos eram mais aprofundados e não divergiam muito do que os cidadãos tinham no fulcro das 

suas propostas – as recomendações. Os cidadãos decidiram igualmente que quaisquer temas que possam 

sobrepor-se a outros grupos de trabalho seriam mantidos neste grupo de trabalho, uma vez que as 

propostas abordavam, de facto, aspetos específicos das relações externas.  

 

Tal como em reuniões anteriores, as propostas foram tratadas pela ordem dos grupos temáticos, desta vez 

proposta a proposta, a fim de resolver eventuais divergências que persistam ou de introduzir melhorias por 

parte de todas as componentes do grupo de trabalho. 

 

Antes de todas as propostas serem tratadas individualmente, houve um debate sobre a pertinência de 

algumas dessas propostas neste grupo de trabalho, aspeto especialmente salientado pela componente do 

grupo de trabalho «Parlamentos Nacionais». O porta-voz sublinhou mais uma vez que todos estes temas 

estavam a ser analisados na perspetiva da ação da UE num contexto internacional. Outras componentes 

reconheceram que era provável existirem sobreposições com outros grupos de trabalho, mas que era 

preferível ter sobreposições do que deixar de apresentar propostas pertinentes. O grupo de trabalho chegou 

a acordo quanto a uma abordagem inclusiva.  

Debate da proposta 

A proposta 1 registou um debate animado, em que as ideias variaram desde os investimentos realizados a 

nível nacional e da UE em setores estratégicos até à utilização de programas existentes, como o InvestEU. 

Foram debatidas preocupações quanto à resposta a potenciais aumentos da pobreza a curto prazo 

relativamente a estes tipos de ações estratégicas. Os cidadãos reconheceram que a pobreza e outras 

questões a curto prazo tinham de ser abordadas para lograr uma transição justa e equitativa, mas que os 

benefícios a longo prazo eram imensos. Foi também debatida a questão da autonomia versus 

protecionismo. Os cidadãos defenderam uma transição para a autonomia em áreas estratégicas, 

reconhecendo os benefícios de um mercado competitivo e aberto. 

As propostas 2 e 3 foram ambas fortemente debatidas dado que as opções se sobrepunham e pareciam 

convergir com as propostas apresentadas noutros grupos de trabalho. Os cidadãos salientaram que a UE 

devia ser capaz de garantir recursos de fontes eticamente defensáveis. Na proposta 3 sobre a produção e o 

fornecimento de energia, os cidadãos defenderam que a formulação das recomendações se destinava 

precisamente a manter um carater amplo, permitindo a sua aplicação a situações futuras, em vez de serem 

referidos países/regiões específicos. 

A proposta 4 motivou o debate mais longo da reunião. Os cidadãos quiseram assegurar que a tónica 

continuasse a ser colocada no facto de quererem que a UE fosse rápida e eficiente na tomada de decisões. 



 

 

Houve muitas intervenções sobre a votação por maioria qualificada: a forma como poderia ser utilizada no 

âmbito dos tratados em vigor, bem como o debate sobre a alteração dos tratados, a fim de a tornar de 

aplicação geral. Os debates sobre o alargamento centraram-se na tomada em consideração da importância 

estratégica do alargamento. Os cidadãos compreenderam esta situação e expressaram o desejo de 

trabalhar para ter uma UE forte, estável e preparada para o alargamento, inclusive em termos de tomada de 

decisões.  

Não foram apresentadas alterações significativas à proposta 5. 

A proposta 6 foi também muito debatida e muitos membros do grupo de trabalho apoiaram mais as ideias 

de que a UE devia desempenhar um papel forte e avaliar a sua relação com a NATO, tendo 

simultaneamente em conta novas estratégias de defesa – tudo isto mantendo a sua identidade como 

promotora de paz e prosperidade no cerne de quaisquer escolhas em matéria de defesa que venham a ser 

feitas. As intervenções debateram as diferentes posições sobre a adesão à NATO em diferentes países. O 

debate sobre defesa abordou igualmente a autonomia estratégica. Os cidadãos apelaram a meios de 

comunicação social livres e justos onde a desinformação possa ser identificada e combatida. Houve uma 

série de pontos de vista sobre o alcance e a existência de qualquer novo tipo de forças armadas da UE, 

mas existiu um amplo consenso quanto à sua utilização para fins defensivos.  

A proposta 7 foi objeto de um amplo acordo. Os cidadãos solicitaram que os regimes híbridos também 

fossem mencionados juntamente com os regimes autocráticos. Foi solicitada uma linguagem mais positiva 

no debate sobre a preparação da UE para o alargamento. Este debate salientou igualmente a necessidade 

de pensar mais do que apenas nos Balcãs Ocidentais em termos de alargamento, tendo sido decidido 

utilizar a expressão «países candidatos e potenciais países candidatos», em vez de elaborar uma lista 

desses países. 

Observações finais 

A reunião decorreu além do tempo previsto, pelo que não houve interpretação durante os últimos 

15 minutos do debate. Aenes Ahuja indicou que o secretariado comum tomaria este debate em 

consideração e trabalharia com os cidadãos para introduzir quaisquer alterações adicionais às propostas, 

com o objetivo de partilhar propostas atualizadas com o grupo de trabalho antes de as colocar à disposição 

do debate na sessão plenária que teria lugar no sábado à tarde. As opiniões divergentes seriam claramente 

mencionadas nos resultados do grupo de trabalho, bem como as fontes para as propostas.  


