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RELATÓRIO SUMÁRIO 

Grupo de Trabalho para a Democracia Europeia, presidido por Manfred Weber, Parlamento 
Europeu 

21 de janeiro de 2022, das 14.00 às 16.00 

 
 

1. Considerações iniciais do presidente  
 

A reunião realiza-se em formato híbrido e é transmitida via Internet (gravação disponível aqui). O 
presidente dá as boas-vindas aos membros e explica que a reunião terá início com uma apresentação, 
pelos representantes dos painéis de cidadãos europeus e nacionais, seguida de um debate. O objetivo 
é prosseguir os debates no quadro da estrutura definida para o grupo de trabalho. O presidente 
sublinha que, após intensos debates e intercâmbios, é importante começar a trabalhar em sugestões 
concretas. A este respeito, recorda que as propostas se devem basear nas recomendações dos 
cidadãos e obter, pelo menos, um consenso entre as componentes do Parlamento Europeu, do 
Conselho, da Comissão e dos parlamentos nacionais. A fim de facilitar o processo, é preferível tentar 
chegar a um acordo já no âmbito do grupo de trabalho. O presidente regista também o elevado 
interesse político nos temas do grupo de trabalho e refere, em particular, a recente intervenção do 
presidente Emmanuel Macron no Parlamento Europeu1. 
   

2. Debate 
 
O debate tem início com uma apresentação, pelos dois cidadãos do Painel de cidadãos europeus sobre 
a «Democracia europeia/valores e direitos, o Estado de direito e a segurança». Os cidadãos elogiam a 
abordagem do presidente relativamente à organização das reuniões do grupo de trabalho e observam 
que algumas recomendações relativas aos dois primeiros pilares não puderam ser plenamente 
abordadas em dezembro. Destacam, nomeadamente, as recomendações relativas à democracia 
direta, a um processo constitucional para a União Europeia e ao reforço dos valores democráticos na 
UE. Os cidadãos também explicam mais pormenorizadamente as suas recomendações sobre 
participação dos cidadãos, educação e informação sobre a UE, bem como sobre a juventude. Salientam 
que é importante que os cidadãos possam participar mais no processo de tomada de decisões através 
de vários instrumentos, incluindo assembleias de cidadãos, garantindo simultaneamente um nível 
mínimo de educação política em todos os Estados-Membros da UE e o acesso a informações fiáveis.  
 
Os representantes dos cidadãos da Bélgica, da França e dos Países Baixos apresentam os principais 
resultados dos respetivos painéis, destacando muitos pontos de convergência com as recomendações 
a nível europeu. Destacam, em particular, as lacunas em termos de informação sentidas pelos cidadãos 
em vários Estados-Membros, assim como as questões conexas das notícias falsas, da acessibilidade da 
comunicação institucional e do papel crucial da educação e dos meios de comunicação social. Alguns 
os painéis abordaram igualmente os temas das eleições europeias, o papel das instituições e a 
necessidade de maior transparência e eficiência na tomada de decisões. 

 
1 O presidente Emmanuel Macron assumiu a presidência conjunta da Conferência sobre o Futuro da Europa 
aquando do início da Presidência francesa do Conselho da UE, em 1 de janeiro de 2022. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-european-democracy_20220121-1400-SPECIAL-OTHER
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2.1. Debate de seguimento sobre democracia e eleições, tomada de decisões 
 
No debate subsequente, vários oradores apresentam argumentos a favor ou contra a possibilidade de 
votar em partidos a nível da União Europeia compostos por candidatos de vários Estados-Membros 
(listas transnacionais), associando a nomeação do Presidente da Comissão Europeia ao resultado das 
eleições europeias ou mesmo considerando a possibilidade de eleger diretamente o Presidente da 
Comissão. Alguns oradores referem a possibilidade de passar da unanimidade para a maioria 
qualificada nas votações do Conselho, de introduzir o direito de iniciativa legislativa do Parlamento 
Europeu ou de dar início a um processo constitucional para a União Europeia. Alguns membros 
manifestam a sua disponibilidade para rever os Tratados, enquanto outros alertam para as dificuldades 
de o fazer neste momento, destacando uma série de recomendações importantes dos cidadãos para 
melhorar a democracia europeia que poderiam ser aplicadas no âmbito do quadro existente. Alguns 
intervenientes questionam-se sobre as modalidades de integração dos contributos específicos da 
plataforma digital multilingue nas futuras atividades do grupo de trabalho. Um dos membros refere a 
importância da democracia no local de trabalho como elemento essencial da economia social de 
mercado. 
 
  

2.2. Participação dos cidadãos e juventude 
 
Regista-se uma grande convergência quanto à necessidade de fornecer melhor informação e de incluir 
os cidadãos na elaboração das políticas da UE. Alguns membros manifestam o seu apoio à ideia de 
organizar regularmente assembleias de cidadãos para enriquecer o debate a nível da UE. A ideia de 
criar melhores espaços de consulta em linha é também recordada durante o debate. Alguns membros 
assinalam que já existem vários instrumentos participativos e mecanismos de consulta. É sublinhado 
que esses instrumentos devem, em todo o caso, ser encarados como complementares da democracia 
representativa, tal como o contributo da sociedade civil organizada e dos parceiros sociais, que têm, 
todos, um papel a desempenhar. Os cidadãos salientam que é importante sentirem-se ouvidos e que 
todas as suas recomendações sejam debatidas e ponderadas seriamente, sem escolhas seletivas.  
 
Uma melhor educação sobre a cidadania europeia e informação sobre a UE são consideradas 
estreitamente ligadas aos esforços destinados a encorajar a participação dos cidadãos. É também 
reconhecido que os processos democráticos a nível da UE são complexos, pelo que é importante 
prestar uma atenção especial a uma comunicação clara e simples. O problema da desinformação e o 
papel dos meios de comunicação social na prestação de informações sobre a UE são também 
abordados. Alguns membros chamam a atenção para o papel que os parlamentos nacionais podem 
desempenhar no controlo dos seus governos e no estímulo do debate a nível nacional sobre questões 
relacionadas com a UE.  
 
No que diz respeito à idade mínima de voto, os membros formulam observações divergentes. São 
apresentadas as ideias de discriminação positiva dos jovens nos processos democráticos e da avaliação 
do impacto da legislação nos jovens.  
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A copresidente do Conselho Executivo da Conferência, Dubravka Šuica, Vice-Presidente da Comissão, 
destaca o que as instituições já fizeram no que diz respeito às questões abordadas nas recomendações 
dos cidadãos e recorda o compromisso assumido pelos três presidentes das instituições da UE de ouvir 
e estudar as soluções para responder às preocupações manifestadas.  
 

3. Considerações finais do presidente 
 
O presidente concluiu a reunião manifestando a sua satisfação pelo facto de o debate se ter centrado 
nas recomendações dos cidadãos, em especial as relativas ao seu envolvimento e à sua participação, 
que são cruciais para os cidadãos. Considera que os dois pilares restantes (poder executivo, por um 
lado, e subsidiariedade e procedimentos, por outro), que são de natureza mais técnica, podem ser 
abordados na próxima reunião do grupo de trabalho. No que diz respeito ao caminho a seguir, o 
presidente reitera o seu desejo de começar a trabalhar em propostas concretas. Tal poderá ser feito 
através da elaboração de um documento escrito/documento oficioso como base, implicando 
adequadamente os cidadãos neste trabalho. É igualmente importante ter em conta as iniciativas já 
implementadas, o que está a ser planeado e os trabalhos ainda em curso. O presidente sublinha que 
todos os membros têm de abordar o processo com a vontade de encontrar compromissos para o 
poderem levar a bom porto.  
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ANEXO I. Ordem do dia da reunião de 21 de janeiro de 2022 
 

 

 

ORDEM DO DIA DA TERCEIRA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO  
SOBRE DEMOCRACIA EUROPEIA  

 
 

Sexta-feira, 21 de janeiro de 2022, das 14.00 às 16.00 
(com participação presencial e à distância) 

 

 
1. Alocução introdutória do presidente  

 

2. Apresentação, pelos cidadãos, das recomendações do painel de cidadãos 

europeus e dos painéis de cidadãos nacionais relativas à «Democracia Europeia», 

seguida de debate  

 

3. Troca de pontos de vista sobre a Democracia Europeia 

3.1   Poder executivo 

3.2   Subsidiariedade e procedimentos 

3.3   Participação dos cidadãos e juventude 

 

4. Apresentação, pela presidência, sobre a troca de pontos de vista em curso 

relativamente à Plataforma Digital Multilingue 

 

5. Diversos 

 

6. Alocução final da presidência 
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ANEXO II. Lista dos membros do Grupo de Trabalho para a Democracia Europeia 
 

Presidente:  Manfred WEBER (Parlamento Europeu)  

    

Forma de 
tratamento 

Nome próprio Apelido Componente 

Sra. Chiara ALICANDRO Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Michalakis ASIMAKIS Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Zoltán  BALCZÓ Parlamentos nacionais 

Sra. Olga BAUM Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Matouš BĚLOHLÁVEK Painéis de cidadãos europeus 

Deputado Brando BENIFEI Parlamento Europeu 

Deputada Mara BIZZOTTO Parlamento Europeu 

Deputado Damian BOESELAGER Parlamento Europeu 

Sr. Ioannis  BOURNOUS Parlamentos nacionais 

Sr. Nicolai BOYSEN 
Painéis/eventos nacionais de 

cidadãos 

Sra. Martina BRAMBILLA Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Gari  CAPPELLI Parlamentos nacionais 

Sr. Vasco CORDEIRO Comité das Regiões Europeu 

Sra. Annemieke DE CLERCK Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Bruno  DIAS Parlamentos nacionais 

Sr. Gašper  DOVŽAN Conselho 

Sra. Aleksandra   DULKIEWICZ Representante local/regional 

Deputado Pascal DURAND Parlamento Europeu 

Sra. Anna ECHTERHOFF Sociedade civil 

Deputado Sandro GOZI Parlamento Europeu 

Sra.  Eva Kjer  HANSEN Parlamentos nacionais 

Sr. Pablo  HISPÁN Parlamentos nacionais 

Sra. Pat Kelly Conselho 

Sra. Antonia KIEPER Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Wepke KINGMA Conselho 

Sr. Tomáš KOZÁK Conselho 

Deputado Zdzisław KRASNODĘBSKI Parlamento Europeu 

Sr. Reinhold  LOPATKA Parlamentos nacionais 

Sra.  Esther LYNCH Parceiros sociais 

Deputado Evangelos MEIMARAKIS Parlamento Europeu 

Sr. Aleksandar MILISOV Painéis de cidadãos europeus 

Sra.  Radvilė  
MORKUNAITĖ-MIKULĖNIENĖ 

Parlamentos nacionais 

Sra. Dorien NIJS 
Painéis/eventos nacionais de 

cidadãos 

Sr. Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Painéis de cidadãos europeus 
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Sr. Anti  POOLAMETS Parlamentos nacionais 

Sr. Arnoldas PRANCKEVIČIUS Conselho 

Deputado Paulo RANGEL Parlamento Europeu 

Sra. Ariane  
RODERT 

Comité Económico e Social 
Europeu 

Sr. Hans  ROTHENBERG Parlamentos nacionais 

Deputado Domènec Miquel RUIZ DEVESA Parlamento Europeu 

Sr. Hermano  SANCHES RUIVO Representante local/regional 

Sr. Axel  SCHÄFER Parlamentos nacionais 

Sr. Kaspar SCHULTZ 
Painéis/eventos nacionais de 

cidadãos 

Deputado Pedro SILVA PEREIRA Parlamento Europeu 

Deputado Sven SIMON Parlamento Europeu 

Sra. Lucie  
STUDNICNA 

Comité Económico e Social 
Europeu 

Sra. Dubravka SUICA Comissão Europeia 

Sra. Wiktoria TYSZKA ULEZALKA Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Apostolos TZITZIKOSTAS Comité das Regiões Europeu 

Sr. Bastiaan  VAN APELDOORN Parlamentos nacionais 

Sr. Andris VĪTOLS Conselho 

 


