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ATA SUMÁRIA 

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

18 de fevereiro de 2022, das 14.00 às 16.00 

 
1. Observações introdutórias da presidência  

 
A reunião teve lugar à distância e foi transmitida via Internet (registo disponível aqui). O presidente 
explicou que o objetivo era concluir os debates sobre os restantes dois pilares da estrutura de 
funcionamento do Grupo de Trabalho, nomeadamente, o poder executivo da União e a 
subsidiariedade. Apresentou igualmente os planos para os trabalhos futuros, anunciando que as 
próximas reuniões do Grupo de Trabalho teriam lugar em 11 de março, 25 de março e 8 de abril  
(se necessário). Recordou a sua intenção de preparar um documento oficioso com projetos de 
propostas, que seriam primeiramente discutidos com os cidadãos, antes da sua apresentação aos 
outros membros do Grupo de Trabalho. No que diz respeito à aprovação das propostas, observou que 
era necessário chegar a um consenso, pelo menos entre as componentes do Parlamento Europeu, do 
Conselho, da Comissão e dos parlamentos nacionais, com negociações a diferentes níveis das 
estruturas de trabalho da Conferência, segundo as necessidades.  
   

2. Debate 
 

2.1. Poder Executivo 

Os membros do grupo de trabalho iniciaram então um debate sobre os vários aspetos da aplicação das 
políticas e da legislação da UE. Foram mencionados os princípios da responsabilização, da 
transparência e da credibilidade, e os membros referiram as expectativas de uma aplicação e uma 
execução uniformes das regras da UE. Os participantes assinalaram a necessidade de as instituições da 
UE, os governos nacionais e os órgãos de poder local e regional trabalharem em conjunto para serem 
bem-sucedidos no processo de execução. Observou-se, em particular, que os Estados-Membros 
tinham um papel importante a desempenhar, ao passo que a Comissão desempenhava um papel 
central no que se refere à assistência, supervisão e execução, nomeadamente através da interposição 
de processos junto do Tribunal de Justiça. A garantia do acesso à informação e um diálogo eficaz entre 
os cidadãos e os decisores a nível da UE, tal como salientado nas recomendações dos cidadãos, 
também foram considerados fundamentais para a forma como os cidadãos encaram a aplicação das 
decisões da UE.  
 
Os membros concordaram quanto à importância de assegurar a capacidade de ação da UE, em 
conformidade com as recomendações dos cidadãos. Alguns oradores consideraram que tal exigiria 
uma passagem da unanimidade para a votação por maioria qualificada no Conselho da União Europeia. 
Dois membros consideraram que muito poderia ser alcançado através de uma utilização mais flexível 
e determinada dos mecanismos existentes para abordar novas questões da agenda da UE, como foi o 
caso da aquisição de vacinas durante a pandemia de COVID-19 ou da gestão da crise da migração 
híbrida na fronteira oriental da UE. Sem excluir as revisões do Tratado, foi salientado que o Tratado de 
Lisboa já dispõe de um mecanismo que poderia ser utilizado, e já permitiria, por exemplo, um número 
de Comissários correspondente a dois terços do número de Estados Membros.  

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-working-group-on-european-democracy_20220218-1400-SPECIAL-OTHER
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Vários oradores citaram a proteção do Estado de direito, como exemplo típico da necessidade de 
assegurar o cumprimento do direito da UE, manifestando o seu apoio ao desejo dos cidadãos de 
reforçar a resposta da UE a este respeito. Houve alguns apelos à Comissão para que aplique o atual 
regulamento relativo à condicionalidade relacionado com o orçamento da UE, bem como sugestões 
para ir além do atual regulamento para sancionar infrações. Outras sugestões incluíram a melhoria dos 
mecanismos de acompanhamento e a revisão dos processos de tomada de decisão ao abrigo do 
artigo 7.º do TUE, bem como um apelo ao respeito da diversidade dos Estados-Membros. Foi também 
referida a importância da credibilidade da ação da UE, tal como salientado na recomendação dos 
cidadãos sobre a garantia do respeito pelo Estado de direito a nível interno, para que a UE possa dar o 
exemplo em todo o mundo. 
 
Alguns membros levantaram igualmente outras questões relacionadas com a aplicação das disposições 
dos Tratados, apelando à adesão da UE à Convenção Europeia dos Direitos do Homem sem demora, 
bem como à garantia do direito de iniciativa para os acordos dos parceiros sociais. Além disso, alguns 
membros apelaram à redução do número de comissários e a uma maior responsabilização da Comissão 
perante o Parlamento Europeu.  
 

2.2. Subsidiariedade e procedimentos 

Os debates abordaram igualmente o papel dos órgãos de poder local e regional para colmatar o fosso 
entre os cidadãos e as instituições da UE, bem como a forma como os procedimentos da UE e os 
princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade poderiam ser mais desenvolvidos, a fim de 
assegurar que as decisões sejam tomadas o mais próximo possível dos cidadãos e tenham 
devidamente em conta o impacto a nível regional e local. 
 
Foram apresentadas várias sugestões concretas para promover os princípios da subsidiariedade, da 
proporcionalidade e da governação a vários níveis na UE, como o reforço do papel do Comité das 
Regiões na elaboração da legislação da UE, incluindo uma dimensão territorial nas avaliações de 
impacto e refletindo o princípio da governação a vários níveis no Acordo Interinstitucional «Legislar 
Melhor». Os membros debateram igualmente a melhor forma de envolver os parlamentos nacionais 
e os parlamentos regionais, especialmente em domínios em que as regiões têm poder legislativo, por 
exemplo, através de procedimentos de cartão verde ou vermelho, o que permitiria a um certo número 
de parlamentos propor ou bloquear legislação da UE. Foi também sugerida a exploração de novas 
formas de cooperação entre o PE e os parlamentos nacionais, por exemplo, debates conjuntos em 
sessão plenária sobre o orçamento da UE.  
 
Além disso, sublinhou-se o importante papel dos representantes regionais e locais na informação dos 
cidadãos e na sua participação no debate sobre questões da UE, tendo sido feita uma sugestão para 
promover as suas oportunidades de intercâmbio. Alguns membros salientaram que, em conformidade 
com o princípio da subsidiariedade, em alguns domínios, devem ser tomadas medidas a nível da UE, 
sugerindo que se pondere igualmente em que domínios as competências poderiam ser transferidas 
dos Estados-Membros para a UE, tendo em conta as recomendações dos cidadãos.  
 
Na sua qualidade de copresidente, a Vice-Presidente da Comissão, Dubravka Šuica, convidou os 
membros do Grupo de Trabalho a analisarem cuidadosamente as recomendações de cada cidadão e a 
debatê-las com base em grupos temáticos. Sublinhou que os cidadãos devem poder assumir 
plenamente a responsabilidade e validar todas as propostas, bem como a importância de seguir uma 
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abordagem comum para todos os grupos de trabalho, em conformidade com a metodologia debatida 
nas estruturas da Conferência. Outros membros reiteraram a necessidade de se colocar as 
recomendações dos cidadãos no centro do processo e de adotar uma abordagem horizontal em todos 
os grupos de trabalho. 
 

3. Observações finais da presidência 
 
O presidente recordou os 5 pilares acordados no outono, que estavam a ser concluídos nessa reunião. 
Confirmou que iria preparar um documento oficioso, com base nas recomendações dos painéis de 
cidadãos europeus e nacionais e tendo em conta as ideias da plataforma e os debates no grupo de 
trabalho, identificando projetos concretos de propostas. Informou que começaria por consultar os 
cidadãos sobre estas propostas e, em seguida, apresentá-las-ia a todos os membros do grupo de 
trabalho para debate. Manifestou igualmente o desejo de que as diferentes componentes 
identificassem pontos de contacto para o trabalho sobre os projetos de propostas e comprometeu-se 
a tomar as próximas medidas com total transparência.  Por último, observou que os trabalhos sobre 
os projetos de propostas prosseguiriam no Plenário da Conferência e que as conclusões do Plenário da 
Conferência seriam elaboradas pelo Conselho Executivo. 
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ANEXO I. Ordem do dia da reunião de 18 de fevereiro de 2022 
 

 

 

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

 
 

Sexta-feira, 18 de fevereiro, das 14.00 às 16.00 
(à distância) 

 

 
1. Alocução introdutória da presidência  

 

2. Apresentação pelos cidadãos das recomendações do Painel de Cidadãos Europeus 

relativas à Democracia Europeia, seguida de debate  

 

3. Debate sobre o terceiro relatório intercalar da Plataforma Digital Multilingue 

 

4. Troca de pontos de vista sobre a Democracia Europeia 

4.1 Poder Executivo 

4.2 Subsidiariedade e procedimentos 

 

5. Diversos 

 

 

6. Encerramento pela presidência 
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ANEXO II. Lista dos membros do Grupo de Trabalho para a Democracia Europeia 
 

Presidente:  WEBER Manfred (Parlamento Europeu)  

    

Título 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 

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. Vasco CORDEIRO Comité das Regiões 

Sra. Annemieke DE CLERCK Painéis de cidadãos europeus 

Sr. Bruno  DIAS Parlamentos nacionais 

Sr. Gašper  DOVŽAN Conselho 

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 

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. Hermano  SANCHES RUIVO Representante local/regional 

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 

 


