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RELATÓRIO SUMÁRIO 

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

11 de março de 2022, das 14.00 às 16.00 

 
 

1. Observações introdutórias do presidente  
 

A reunião tem lugar à distância e é transmitida via Internet (registo disponível aqui). O presidente 
salienta que a agressão militar da Rússia contra a Ucrânia criou uma nova situação, com o povo 
ucraniano a lutar por um modo de vida europeu, incluindo o direito de eleger o seu próprio presidente. 
Na sua opinião, os acontecimentos de Kiev representam um momento decisivo para a Europa, sendo 
agora ainda mais importante repensar a Europa e alcançar resultados no quadro da Conferência sobre 
o Futuro da Europa. No que diz respeito ao projeto de documento oficioso distribuído antes da reunião, 
sublinha que a sua estrutura, formato e conteúdo poderiam ser integralmente reexaminados e 
debatidos. O principal objetivo da reunião do grupo de trabalho é examinar as sugestões concretas 
apresentadas. Afirma ter debatido o documento com os representantes dos cidadãos na mesma 
manhã, que já tinham solicitado alterações ao formato, mas também à redação, a fim de refletir 
melhor as ideias subjacentes às suas recomendações. Anuncia ter sido informado de que a Sra. Le Grip 
coordenará a posição dos parlamentos nacionais no grupo de trabalho e a Vice-Presidente Dubravka 
Šuica fará o mesmo na Comissão e recorda ao Conselho que deve nomear também um responsável 
para coordenar a sua posição. Em seguida, o presidente sugere que se debatam, primeiro, questões 
processuais e, em seguida, o conteúdo do documento oficioso, ponto por ponto.  
  

2. Debate 
 

Os membros do grupo de trabalho iniciam então um debate sobre questões processuais.  Vários 
participantes salientam a importância de seguir uma abordagem transversal em todos os grupos de 
trabalho aquando da elaboração de projetos de propostas. Os representantes dos cidadãos assinalam 
que gostariam de uma versão em que o autor de cada proposta pudesse ser identificado de forma mais 
clara. Dois membros consideram que a metodologia, em particular, tem de ser objetiva, transparente 
e transversal, colocando no centro o contributo dos cidadãos, e solicitam que o presidente reconsidere 
o documento oficioso proposto. De um modo geral, outros membros acolhem favoravelmente o 
projeto de documento oficioso, argumentando que é importante dar início ao processo de redação. 
Muitos membros salientam que todos os membros deveriam poder exprimir as suas ideias e trabalhar 
sobre propostas em pé de igualdade no âmbito do grupo de trabalho. É levantada uma questão sobre 
a forma como os contributos da Plataforma serão integrados de modo a que as ideias dos cidadãos 
sejam devidamente incluídas. Um membro considera que, relativamente a algumas das sugestões, 
será difícil chegar a acordo por consenso, ou ratificação a nível nacional em toda a UE. Muitos membros 
manifestam a sua preocupação com o facto de o processo da Conferência no seu conjunto não ser 
suficientemente claro. 
 
Alguns membros solicitam igualmente esclarecimentos sobre a nomeação e o papel do coordenador 
dos parlamentos nacionais, bem como sobre a forma como o grupo de trabalho definirá a sua posição. 



 

2 
 

O presidente explica que a COSAC apresenta a proposta por parte dos parlamentos nacionais. Recorda 
que caberá a cada componente nomear um porta-voz para coordenar a posição da componente no 
âmbito do grupo de trabalho. Recorda igualmente que o consenso entre as quatro componentes 
continua a ser a regra de base e que não haverá votação no grupo de trabalho, em conformidade com 
o Regulamento Interno da Conferência. Garante aos cidadãos que todas as suas recomendações são 
mencionadas no projeto, mas que o grupo de trabalho terá todo o prazer em melhorar a redação e 
torná-la ainda mais clara. Alguns membros consideram que os resultados do grupo de trabalho 
também devem refletir as diferenças de opinião dos outros membros. 
 
É então debatido o primeiro capítulo do projeto de documento oficioso, relativo ao aumento da 
participação dos cidadãos e dos jovens na democracia europeia, bem como ao Estado de direito.  
 
Os membros formulam as seguintes observações principais sobre os pontos abordados: 
 

• Alguns membros mencionam o seu ceticismo em relação aos referendos à escala da UE, 
considerando esta questão sensível, e inquirem sobre as matérias objeto desses referendos. 
Os cidadãos esclarecem que esses referendos serão utilizados em casos excecionais para 
temas de especial importância. 

• No que diz respeito às assembleias de cidadãos, os membros apresentam diferentes sugestões 
sobre a frequência com que poderiam ter lugar (por exemplo, anuais e/ou intercalares entre 
as eleições para o Parlamento Europeu; estruturadas de acordo com a agenda política e 
institucional da UE).  Um membro pergunta o que se entende por «mandato limitado» para 
estas assembleias e outro sugere que se mencionem os painéis «temáticos», bem como que 
se assegure a participação de participantes de todos os meios sociais. Os cidadãos comentam 
que têm sugerido um período de 12 a 18 meses e que o principal objetivo tem sido assegurar 
uma rotação entre os cidadãos nestas assembleias. É igualmente importante que, se as 
instituições da UE seguirem efetivamente as recomendações dos cidadãos, o justifiquem 
devidamente. 

• No que diz respeito à recomendação de criar uma plataforma digital multifuncional, os 
cidadãos salientam que uma ideia importante subjacente à recomendação tem sido a criação 
de uma infraestrutura para a votação em linha, que teria de ser refletida. 

• Os cidadãos solicitam igualmente que se reflita melhor a justificação subjacente às suas 
recomendações sobre a utilização da inteligência artificial e das tecnologias de tradução e 
sobre as interações em linha e fora de linha entre as instituições da UE e os cidadãos, 
nomeadamente a ideia de incluir nas interações pessoas com todos os níveis de ensino.  

• No que diz respeito aos programas sobre a UE na escola, os cidadãos explicam que o objetivo 
é ensinar as crianças sobre os processos democráticos antes de estas se tornarem jovens 
eleitores. Salientam igualmente que a tónica não deve ser colocada em horas adicionais, mas 
sim no conteúdo, ou seja, na aprendizagem da cidadania ativa, da ética e dos valores 
democráticos. No debate, a ideia reúne apoio, mas alguns oradores alertam para o risco de 
uma normalização dos currículos escolares. O desenvolvimento de um currículo comum para 
adoção voluntária pelos Estados-Membros é mencionado como uma possibilidade. É também 
salientada a importância da aprendizagem não formal e do programa Erasmus +. 

• No que diz respeito à revisão da legislação na perspetiva dos jovens, alguns membros solicitam 
maior clareza. O debate menciona uma avaliação do impacto da nova legislação e um 
mecanismo de consulta com os jovens. 
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• No que diz respeito ao Estado de direito, o presidente salienta que o Grupo de Trabalho sobre 
Valores e Direitos, Estado de Direito e Segurança tem a liderança. De um modo geral, os 
oradores apoiam a ideia de alargar a aplicação do mecanismo de condicionalidade a todas as 
violações do Estado de direito. Além disso, são mencionadas as ideias de alargar o âmbito de 
aplicação dos relatórios sobre o Estado de direito à liberdade de associação e à proteção do 
espaço cívico, bem como de rever o procedimento previsto no artigo 7.º. Um membro levanta 
a questão da identidade constitucional dos Estados-Membros. 

 
De um modo mais geral, alguns membros sugerem que se reorganize a ordem dos temas abordados 
no documento oficioso ou que se aprofundem os papéis respetivos da democracia representativa e 
participativa na UE. Outros solicitam que o texto abranja o importante papel da sociedade civil 
organizada e dos parceiros sociais, que poderia ser desenvolvido. Um membro sugere que se faça 
referência aos mecanismos existentes de consulta dos cidadãos, como as iniciativas de cidadania 
europeia e as audições públicas, que também poderiam ser melhorados. 
 
Além disso, alguns membros mencionam o seu apoio ou oposição às ideias mencionadas nas outras 
partes do documento oficioso. As questões importantes do discurso de ódio e do combate à 
desinformação são também levantadas no contexto da guerra na Ucrânia. 
 
A Vice-Presidente da Comissão, Dubravka Šuica, no seu papel de copresidente, sublinha a importância 
da Conferência à luz da guerra iniciada pelo Governo russo e de debater todas as recomendações dos 
cidadãos no grupo de trabalho. Recorda igualmente a importância de respeitar o Regulamento Interno 
da Conferência. Além disso, salienta que, na sua opinião, é necessário que os cidadãos possam 
subscrever e validar plenamente as propostas do plenário.  
 

3. Observações finais do presidente 
 
Nas suas observações finais, o presidente sublinha que o seu objetivo era centrar a reunião no 
contributo dos cidadãos, tendo em conta o papel central da participação dos cidadãos na Conferência. 
Explica que os outros elementos incluídos no documento oficioso serão abordados nas próximas 
reuniões do grupo de trabalho. Convida os membros a fazerem uma análise mais pormenorizada do 
documento oficioso e a enviarem contributos escritos. Estes contributos serão então debatidos no 
próximo grupo de trabalho. Observa ainda que, na sua próxima reunião, o grupo de trabalho irá 
trabalhar mais em pormenor para a elaboração de um texto comum. Os membros não levantam 
objeções a este procedimento, pelo que é aprovado. Convida igualmente o Secretariado Comum a 
criar uma pasta partilhada em linha para que todos os membros do grupo de trabalho tenham acesso 
ao contributo de todos para o documento oficioso. 
 
 

  



 

4 
 

ANEXO I. Ordem do dia para a reunião de 11 de março de 2022 
 

 

 
ORDEM DO DIA DA QUINTA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA A 

DEMOCRACIA EUROPEIA  
 
 

Sexta-feira, 11 de março — das 9.00 às 11.00 
(sala WEISS S.2.1 e participação à distância) 

 
 

1. Alocução introdutória do presidente  

 
2. Apresentação do primeiro projeto de documento oficioso do Grupo de Trabalho para 

a Democracia Europeia 
 
 

3. Reação dos representantes dos painéis de cidadãos europeus e nacionais do grupo 
de trabalho sobre o primeiro projeto de documento oficioso 
 
 

4. Debate aberto entre os membros do grupo de trabalho 
 
 

5. Diversos 
 
 

6. Encerramento pelo presidente 
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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. Borislav ANTONOV Parlamentos nacionais 
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 Eventos/painéis nacionais de cidadãos 

Sra. Martina BRAMBILLA Painéis de cidadãos europeus 
Sr. Gari  CAPPELLI Parlamentos nacionais 
Sr. Janez CIGLER KRALJ Conselho 
Sr. Vasco CORDEIRO Comité das Regiões 

Sra. Annemieke DE CLERCK Painéis de cidadãos europeus 
Sr. Bruno  DIAS Parlamentos nacionais 

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 

Sr. Arnaud NGATCHA Representante local/regional 
Sra. Dorien NIJS Eventos/painéis nacionais de cidadãos 
Sr. Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Painéis de cidadãos europeus 
Sr. Anti  POOLAMETS Parlamentos nacionais 
Sr. Arnoldas PRANCKEVIČIUS Conselho 
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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. Axel  SCHÄFER Parlamentos nacionais 
Sr. Kaspar SCHULTZ Eventos/painéis 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 
Sr. Bastiaan  VAN APELDOORN Parlamentos nacionais 
Sr. Andris VĪTOLS Conselho 

 


