
 

 

 
RELATÓRIO SUMÁRIO 

 

Grupo de Trabalho sobre Valores e Direitos, Estado de Direito, Segurança 

Presidido por Renate Nikolay, chefe de gabinete de Věra Jourová, vice-presidente,  

Comissão Europeia 

Sexta-feira, 25 de março de 2022, das 9h00 às 11h00, Estrasburgo — formato híbrido 

 

 

1. Observações introdutórias da presidente 

 

Renate Nikolay informou que, devido à doença da Vice-Presidente Věra JOUROVA, presidirá em seu nome à 
reunião do grupo de trabalho.  

 

Renate Nikolay deu as boas-vindas a todos os participantes, salientando que o objetivo desta 5.ª reunião do 

grupo de trabalho seria debater os primeiros projetos de propostas relativas aos valores e direitos, ao 

Estado de direito e à segurança. Estes primeiros projetos de propostas foram elaborados pela presidente e 

pelos porta-vozes, com a assistência do Secretariado Comum, com base nos contributos dos painéis de 

cidadãos europeus e nacionais, bem como nos debates em sessão plenária, na plataforma digital 

multilingue e em eventos nacionais.  

 

A presidente recordou que será feito um primeiro balanço do debate do Grupo de Trabalho durante a 

sessão plenária do dia seguinte (26 de março).  

 

2. Apresentação das primeiras propostas pelos porta-vozes 

 

Os porta-vozes do grupo de trabalho realçaram o processo construtivo e produtivo seguido na elaboração 

das primeiras propostas.  

 

No que se refere ao grupo 1 (Estado de direito, valores democráticos e identidade europeia), salientaram a 

necessidade de clarificar uma recomendação do Painel Nacional dos Países Baixos no sentido de 

condicionar a adesão de novos Estados-Membros a um valor acrescentado para a UE. Mencionaram 

igualmente a ideia de criar uma conferência sobre o Estado de direito com base no relatório anual da 

Comissão sobre o Estado de direito. Por último, destacaram o debate realizado sobre a extensão do 

regulamento relativo à condicionalidade a domínios não orçamentais.  

 

No grupo 2 (Proteção de dados), indicaram que o primeiro projeto está bastante avançado e reflete bem as 

opiniões expressas pelos cidadãos.  

 



 

 

No grupo 3 (Meios de comunicação social, notícias falsas, desinformação, verificação de factos, 

cibersegurança), verificaram a existência de um amplo consenso e recordaram a importância de fazer 

referência ao carácter «obrigatório» de formações escolares sobre literacia mediática.  

 

No que se refere ao grupo 4 (Luta contra a discriminação, igualdade e qualidade de vida), chamaram a 

atenção para os diferentes pontos de vista sobre os investimentos a realizar para garantir a qualificação da 

vida. Chamaram igualmente a atenção para a necessidade de continuar o debate sobre os incentivos que 

devem ser empreendidos com vista a alcançar uma maior igualdade no mercado de trabalho, 

nomeadamente através de eventuais reduções fiscais e de estruturas de acolhimento de crianças a preços 

acessíveis.  

 

Por último, no grupo 5 (Direitos dos animais, agricultura), manifestaram a sua grande satisfação com os 

primeiros projetos de propostas.   

 

3. Debate sobre os primeiros projetos de propostas  

 

Durante o debate, o grupo de trabalho debateu em grande profundidade o conteúdo dos projetos de 

propostas, nomeadamente os seguintes pontos:   

 

— no grupo 1, muitos participantes apelaram ao aditamento de uma referência explícita à Carta dos 

Direitos Fundamentais, bem como de uma definição mais concreta dos direitos de cidadania europeia;  

 

— no grupo 2, os participantes salientaram que é necessária uma reflexão mais aprofundada sobre a 

oportunidade de penalizar a concessão de licenças às entidades que tratam dados pessoais;  

 

— no que diz respeito ao grupo 3, a noção de «interferência política indevida» desencadeou um debate 

substancial no Grupo de Trabalho, levando vários membros a solicitar uma clarificação numa fase posterior;  

 

— no que diz respeito ao grupo 4, alguns participantes salientaram que o futuro do modelo económico, o 

papel dos sindicatos, bem como as melhores formas de lidar com a elisão fiscal e os paraísos fiscais devem 

ser analisados de forma mais aprofundada;  

 

— no grupo 5, os participantes sugeriram uma melhor reflexão das prioridades da Estratégia do Prado ao 

Prato da UE.  

 

4. Observações finais da presidente 

 

A presidente, Renate Nikolay, salientou que foram realizados progressos muito satisfatórios durante a 

reunião. Explicou que os projetos de propostas teriam de ser revistos em conformidade com as ideias 

expressas durante a sessão e que poderiam ser enviados contributos escritos ao Secretariado Comum a 

este respeito. Os projetos revistos serão elaborados de acordo com o mesmo procedimento que os 

projetos, ou seja, pelo presidente e pelos porta-vozes com a assistência do Secretariado Comum, e serão 

apresentados na próxima reunião do grupo de trabalho, em 7 de abril. 

 

Concluiu salientando que o debate da reunião serviria de base à apresentação de relatórios ao Plenário no 

dia seguinte.  

 


