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RELATÓRIO SUMÁRIO 

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

25 de março de 2022, das 9.00 às 11.30 e das 14.00 às 16.00 

 
1. Observações introdutórias do presidente  

 
A reunião teve lugar em formato híbrido e foi transmitida via Internet (registo disponível aqui e aqui). 
O presidente agradeceu aos membros as muitas contribuições para o documento oficioso, na 
sequência do acordo na última reunião, e manifestou a esperança de que o novo projeto, que mostrava 
claramente os contributos dos diferentes participantes, crie uma maior transparência. Observou que 
tinha tido a oportunidade de se reunir com os dois porta-vozes dos representantes dos painéis de 
cidadãos mais cedo para avaliar o procedimento a seguir nesse dia. Mostrou-se igualmente 
esperançado de que, até ao final do dia, se pudesse chegar a acordo sobre alguns elementos do 
projeto. No que diz respeito ao procedimento, observou que o grupo de trabalho para a democracia 
europeia tinha avançado com a estrutura proposta, de forma similar à da maior parte dos restantes 
grupos de trabalho, com base nas recomendações dos cidadãos e noutras fontes de participação dos 
cidadãos, seguindo uma estrutura de pontos. Reiterou a importância de todas as recomendações dos 
cidadãos serem refletidas no documento oficioso, e solicitou aos cidadãos que se certificassem de que 
assim acontecia. Salientou que tinha sido preparada uma outra versão do documento oficioso, 
incluindo as recomendações textuais dos cidadãos, mas advertiu que o documento seria muito longo 
se o texto completo de todas as recomendações fosse incluído. Por conseguinte, apelou aos 
representantes dos cidadãos para assegurarem que as suas principais ideias estivessem refletidas no 
documento, embora numa versão abreviada. Observou que tinha havido debates e salientou que, 
desde o início, muitos membros do grupo de trabalho partilharam a opinião de que cada membro tinha 
o direito de desenvolver e enriquecer as ideias dos cidadãos.  
 

2. Debate 
 

2.1. Sessão da manhã 
 
No início do debate, os representantes dos cidadãos manifestaram a sua deceção geral quanto aos 
métodos de trabalho do grupo de trabalho e consideraram que as recomendações dos cidadãos não 
estavam suficientemente refletidas no documento oficioso revisto. Consideraram que, embora os 
representantes dos cidadãos pudessem aceitar encurtar as suas recomendações, algumas estavam 
completamente ausentes do documento e, quanto a outras, o texto não refletia plenamente as ideias 
dos cidadãos. Além disso, observaram que grande parte do documento não parecia estar relacionada 
com todas as ideias dos cidadãos. Sugeriram a utilização, a partir de agora, de um formato semelhante 
para os projetos de propostas utilizado noutros grupos de trabalho. Consideraram que o papel dos 
outros participantes no grupo de trabalho consistia apenas em desenvolver as ideias dos cidadãos e 
torná-las operacionais. 
 
Alguns membros manifestaram o seu apoio aos pontos de vista dos cidadãos. Recordaram que os 
cidadãos, escolhidos de forma aleatória, devem estar no centro do processo e que nenhuma das suas 
recomendações deve ser excluída. Um membro frisou que o grupo deve concentrar-se em traduzir 
estas recomendações em propostas utilizando a «grelha» desenvolvida pelo Secretariado Comum. 
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Outros membros apoiaram a metodologia do documento oficioso e sublinharam a importância de 
incluir outras ideias para complementar as recomendações dos cidadãos, bem como de todas as outras 
fontes de participação dos cidadãos no processo da conferência. Realizou-se um debate sobre o 
possível contributo dos outros membros do grupo de trabalho, tendo alguns sugerido que as ideias 
expressas por outros membros do grupo de trabalho poderiam estar ligadas às recomendações dos 
cidadãos, incluindo as apresentadas pela sociedade civil e pelos parceiros sociais. Os membros 
solicitaram igualmente esclarecimentos sobre as próximas etapas, incluindo a forma de chegar a um 
consenso sobre os projetos de propostas. 
 
O presidente concluiu esta sessão, salientando que é importante basear o documento nos contributos 
dos cidadãos, e solicitou aos seus representantes que sugerissem novas formulações nos casos em que 
os seus pontos de vista não tivessem sido suficientemente tidos em conta. Observou que apoiava 
plenamente as recomendações dos cidadãos, sejam elas provenientes dos painéis de cidadãos 
europeus, dos painéis de cidadãos nacionais ou da Plataforma Digital Multilingue, todas em pé de 
igualdade de acordo com as normas da conferência, e tinha tentado respeitá-las no documento, 
explicando que um dos desafios era o facto de não ter sido autorizado que a sua equipa interagisse 
diretamente com os cidadãos. Salientou ainda que o evento da Juventude Europeia não devia ser 
esquecido. Comprometeu-se a aceitar qualquer sugestão de reformulação feita pelos cidadãos e 
solicitou aos participantes que apresentassem sugestões concretas sobre a forma de melhorar o texto 
e propostas sobre a estrutura mais adequada. O presidente colocou então uma questão crucial aos 
cidadãos: se deveria ser possível a outros participantes que não os representantes dos cidadãos 
apresentarem também as suas ideias. 
 
Após um intervalo de dez minutos para permitir aos cidadãos discutirem entre si, o porta-voz dos 
cidadãos informou os restantes membros que os cidadãos apreciariam trabalhar num outro 
documento e que veriam com agrado que outros membros do grupo de trabalho pudessem 
desenvolver, ampliar e melhorar as suas recomendações. O presidente congratulou-se com este 
consenso e convidou os representantes dos cidadãos a trabalharem num novo documento a 
apresentar durante a tarde e em consonância com os desejos dos cidadãos. Tomou igualmente nota 
do acordo de que todas as recomendações dos membros seriam bem-vindas, desde que se baseassem 
nas recomendações dos cidadãos e visassem melhorá-las e transformá-las em conclusões concretas. 
 

2.2. Sessão da tarde  
 
A sessão teve início com base num novo documento baseado nos desejos dos cidadãos e apresentado 
para debate. Os membros perguntaram como poderiam ser expressas opiniões divergentes e a 
oposição a determinadas ideias, e indagaram sobre o direito de propor alterações.  
Em seguida, o debate abordou o conteúdo dos três primeiros projetos de propostas, compostos por 
medidas objetivas e concretas para os alcançar.  
 
Objetivo 1: «Aumentar a participação dos cidadãos e o envolvimento dos jovens na democracia a nível 
da União Europeia, a fim de criar uma "experiência de cidadania plena" para os europeus e assegurar 
que as suas opiniões são tidas em conta inclusive fora dos períodos eleitorais e que a sua participação 
é real»  
 
Tendo em vista este objetivo, os membros pediram aos cidadãos que esclarecessem o significado de 
«casos excecionais» no que diz respeito à organização de referendos à escala da UE, e o que entendiam 
por «instrumentos existentes» de democracia participativa. Sobre o primeiro ponto, os cidadãos 
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levantaram questões como a necessidade de uma alteração do Tratado, de um exército europeu ou 
de questões políticas, como a questão de saber se a energia nuclear ou o gás devem ser considerados 
ecológicos. Alguns membros assinalaram que não podiam apoiar a ideia de referendos europeus. Um 
membro mencionou a possibilidade de seguir o modelo suíço, com, por exemplo, 2/3 dos Estados-
Membros a terem de votar a favor. Foi sublinhada a importância de utilizar ferramentas em linha e de 
especificar quem poderia desencadear os referendos da UE. Foi observado que a introdução de 
referendos a nível da UE, tal como algumas ideias de outros cidadãos, exigiria uma alteração do 
Tratado, tendo sido feita uma sugestão no sentido de tornar este aspeto explícito no texto. Outros 
membros sugeriram o reforço da redação relativa às ligações com a sociedade civil organizada, que já 
desempenha um papel formal no processo decisório europeu e funciona como uma ponte entre as 
instituições da UE e os cidadãos. 
 
No que diz respeito às assembleias de cidadãos, uma ideia sugeriu que estas pudessem estar 
associadas ao discurso sobre o Estado da União, a fim de lhes dar destaque e visibilidade. Foi 
sublinhada a necessidade de assegurar a inclusividade na seleção dos participantes, bem como a 
possibilidade de realizar conferências temáticas e consultar a sociedade civil e os parceiros sociais. Os 
cidadãos recordaram que a recomendação original do Painel de Cidadãos Europeus era mais 
ambiciosa. Salientaram a importância de dispor de uma legislação da UE para as assembleias de 
cidadãos, bem como a obrigação de as instituições da UE justificarem se não derem seguimento, 
mencionando também a possibilidade de recurso judicial. Salientaram igualmente que, nesta fase, a 
Conferência deveria procurar recolher todas as ideias para «melhorar a Europa»; a análise da 
implementação deve ter lugar numa segunda fase. Quanto a outros pontos, os membros solicitaram 
que se esclarecesse que a inteligência artificial neste contexto só deveria ser utilizada para reduzir as 
barreiras linguísticas e que se incluísse nas propostas a ideia de testar a legislação europeia para os 
jovens e o apoio estrutural às organizações da sociedade civil. Um membro destacou o papel dos 
políticos a nível local, regional e nacional, que desempenham um papel importante para colmatar o 
fosso em relação à UE, e considerou importante ter igualmente em conta todos os membros do grupo 
de trabalho.  
 
Objetivo 2: «Tornar a União Europeia mais compreensível e acessível e construir uma identidade 
europeia comum» 
 
No que diz respeito a este objetivo, os membros congratularam-se com os pontos relativos à educação 
cívica na UE e à abordagem da lacuna de informação e conhecimento vivenciada pelos cidadãos. Alguns 
membros elogiaram a ideia de uma aplicação, bem como a criação de uma rede de Casas da História 
Europeia em todos os Estados-Membros. Os membros mencionaram igualmente a importância do 
ensino da história europeia e da valorização da diversidade de culturas e línguas da UE. Foi sublinhada 
a ideia de um feriado público à escala da UE para o «Dia da Europa», com sugestões para garantir que 
todos os trabalhadores da UE beneficiassem do mesmo e que uma semana europeia pudesse ser 
organizada em torno desta data com todos os parlamentos nacionais em toda a UE. Outros membros 
destacaram os temas da votação eletrónica, da transparência e da simplicidade na tomada de decisões, 
do diálogo social e da participação da sociedade civil organizada e dos parceiros sociais para reforçar 
a democracia no local de trabalho.  
 
Objetivo 3: «Reforçar a democracia europeia através do reforço das suas bases, da promoção da 
participação nas eleições para o Parlamento Europeu, da promoção do debate transnacional sobre 
questões europeias e da garantia de uma ligação forte entre os cidadãos e os seus representantes 
eleitos» 
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No que diz respeito a este objetivo, os membros consideraram importante garantir que os cidadãos 
compreendam quem é o responsável e como são tomadas as decisões na UE. Foi feita referência ao 
relatório do Parlamento Europeu sobre a lei eleitoral e as listas transnacionais, bem como à 
necessidade de assegurar eleições justas e livres na Europa. De acordo com alguns, as listas 
transnacionais capacitariam os cidadãos e contribuiriam para a criação de um espaço cívico mais 
europeu, com debates sobre a direção política que a Europa está a adotar, e para aproximar os partidos 
políticos europeus dos eleitores. Outros membros sublinharam que não podiam apoiar listas 
transnacionais e alertaram para o aumento da distância entre os cidadãos e os deputados ao 
Parlamento Europeu e para a criação de um desequilíbrio entre os Estados-Membros. Foi igualmente 
salientado que um painel nacional não apoiava a ideia. O debate também abordou um eventual 
sistema de candidatos principais, ligado às listas transnacionais. Um membro defendeu que este 
deveria ser o resultado de um processo político e não algo estipulado por lei, e sugeriu que o atual 
mecanismo fosse invertido — o Presidente da Comissão deveria ser selecionado e proposto pelo 
Parlamento Europeu e o Conselho Europeu poderia então aceitar ou recusar o candidato. A 
possibilidade de o Parlamento Europeu obter o direito de iniciativa legislativa e o reforço do direito de 
inquérito também foi mencionada. Os membros mencionaram igualmente a importância do Estado de 
direito, sugerindo que a condicionalidade orçamental fosse aplicada a todas as violações do Estado de 
direito, que o direito de veto fosse suprimido e que a monitorização abrangesse um âmbito mais vasto, 
incluindo uma avaliação do espaço cívico e da liberdade de reunião. Outras questões mencionadas 
incluíram o reforço do papel do Parlamento Europeu, por exemplo, concedendo-lhe o direito de 
iniciativa, direitos de inquérito mais rigorosos, igualdade com o Conselho em matéria de dívida e 
fiscalidade, e a redução da idade de voto para os 16 anos, observando que esta última não foi aprovada 
pelos painéis de cidadãos europeus.  
 

3. Observações finais do presidente 
 
O presidente concluiu congratulando-se com o acordo sobre o processo de trabalho e também com o 
facto de a maioria das intervenções de fundo terem apoiado os projetos de propostas apresentados. 
Em seguida, estabeleceu um calendário provisório para as próximas etapas, com vista a encerrar o 
debate do grupo de trabalho no próximo plenário. Para o fazer, solicitou que todos os membros 
fornecessem os seus contributos para o documento oficioso. Uma nova versão do projeto, incluindo 
também ideias apresentadas por outros membros do grupo de trabalho, seria então debatida na 
sessão de 1 de abril. Convidou os cidadãos a analisarem cuidadosamente o documento oficioso e todos 
os seus componentes, a fim de manifestar ativa e abertamente qualquer oposição a aspetos 
específicos dos projetos de propostas na próxima reunião, uma vez que tal poderia ajudar a chegar a 
um consenso.  
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ANEXO I. Ordem do dia da reunião de 25 de março de 2022 
 

 

 
 
 

ORDEM DO DIA DA SEXTA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO  
PARA A DEMOCRACIA EUROPEIA  

 
Sexta-feira, 25 de março de 2022, das 9.00 às 11.30 e das 14.00 às 16.00 

(Sala S2.1 — híbrida) 
 

1. Alocução introdutória da presidência  
 
2. Intervenção do porta-voz dos painéis de cidadãos 
 
3. Apresentação e debate sobre o novo projeto de documento oficioso, tal como consta 
do anexo, com vista a apresentar o ponto da situação do Grupo de Trabalho na reunião 
plenária de 26 de março 
 
4. Encerramento pela presidência 

 
 

Anexo: 
- Documento oficioso 
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ANEXO II. Lista dos membros do Grupo de Trabalho para a Democracia Europeia 
 
Presidente: Manfred WEBER (Parlamento Europeu) 
 

Título 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 
Sr. Brando BENIFEI Parlamento Europeu 

Sra. Mara BIZZOTTO Parlamento Europeu 
Sr. 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 
Sr. Pascal DURAND Parlamento Europeu 

Sra. Anna ECHTERHOFF Sociedade civil 
Sr. 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 
Sr. Zdzisław KRASNODĘBSKI Parlamento Europeu 
Sr. Reinhold  LOPATKA Parlamentos nacionais 

Sra.  Esther LYNCH Parceiros sociais 
Sr. 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 
Sr. Paulo RANGEL Parlamento Europeu 
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Sra. Ariane  RODERT Comité Económico e Social Europeu 
Sr. Hans  ROTHENBERG Parlamentos nacionais 
Sr. Domènec Miquel RUIZ DEVESA Parlamento Europeu 
Sr. Axel  SCHÄFER Parlamentos nacionais 
Sr. Kaspar SCHULTZ Eventos/painéis nacionais de cidadãos 
Sr. Pedro SILVA PEREIRA Parlamento Europeu 
Sr. 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 

 
 
 


