
 

 

 
RELATÓRIO SUMÁRIO 

 

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

Sob a presidência de Věra Jourová, vice-presidente, Comissão Europeia 

Sexta-feira, 7 de abril de 2022, das 9h00 às 11h00, Estrasburgo — formato híbrido 

 

 

1. Observações introdutórias da presidente 

 

A presidente Věra JOUROVÁ deu as boas-vindas a todos os participantes nesta última reunião do Grupo de 

Trabalho, salientando que o objetivo seria chegar a um consenso preliminar sobre os projetos de 

propostas. Convidou os participantes a centrarem as suas intervenções em questões substanciais, nas quais 

tenham discordado totalmente ou em relação às quais queiram levantar um ponto importante, 

especificando que a reunião não visará a elaboração de uma redação específica. 

 

A presidente JOUROVÁ explicou que, juntamente com os porta-vozes do grupo de trabalho e com a 

assistência do Secretariado Comum, trabalhará após a reunião sobre os projetos de propostas finais a 

apresentar ao Plenário. Sublinhou que o objetivo seria chegar a um consenso sobre o maior número 

possível de propostas e que, sempre que houvesse uma objeção clara, a questão seria submetida ao 

Conselho Executivo da Conferência. Em todo o caso, as recomendações dos cidadãos devem continuar a ser 

a principal base das propostas. 

 

Por último, a presidente recordou as próximas etapas do processo, com a última reunião plenária a ter 

lugar em 29 e 30 de abril e o evento de encerramento a ter lugar em 9 de maio. 

 

 

2. Intervenções dos porta-vozes 

 

Os porta-vozes do grupo de trabalho explicaram as últimas alterações introduzidas nos projetos de 

propostas, salientando que a estrutura foi mantida, mas que foram introduzidas alterações importantes 

para garantir propostas mais concretas e próximas das recomendações dos cidadãos. Salientaram 

igualmente que era importante que as propostas não fossem retiradas do contexto e que esta última 

reunião deveria servir para fazer uma última alteração à sua redação. 

 

 

3. Debate sobre os projetos de propostas revistos, de acordo com o anexo, tendo em vista a 

apresentação de projetos de propostas revistos no Plenário da Conferência de 8 e 9 de abril de 2022 

 

Durante o debate, o grupo de trabalho abordou exaustivamente a primeira proposta. Os participantes 

debateram a supressão de uma referência a uma análise custo-benefício económica em caso de 



 

 

alargamento, analisando o significado da correspondente recomendação dos cidadãos neerlandeses. 

Outros contributos abordaram, nomeadamente: a criação de gabinetes de ligação da União Europeia, o 

estabelecimento de uma obrigação jurídica para a UE de aderir às convenções em matéria de direitos 

humanos, o aditamento de uma referência a um pilar dos direitos sociais e a inclusão do Estado de direito 

no Semestre Europeu. 

 

De um modo mais geral, a questão das sobreposições com as propostas de outros grupos de trabalho foi 

também abordada, tendo alguns membros sublinhado a necessidade de assegurar a coerência entre os 

grupos de trabalho, especialmente no que diz respeito aos relativos à «Transformação digital» e a «Uma 

economia mais forte, justiça social e emprego».  

 

Uma vez que o debate sobre a primeira proposta se prolongou, o grupo de trabalho não conseguiu abordar 

outras propostas. 

 

 

4. Observações finais da presidente 

 

A presidente Věra JOUROVÁ encerrou a reunião agradecendo aos participantes os seus contributos. 

Lamentou que o grupo de trabalho não tenha podido rever todas as propostas e sugeriu, como eventual 

solução, a convocação de uma reunião suplementar no dia seguinte. Caso tal não fosse tecnicamente 

possível, os participantes deveriam, em vez disso, enviar as suas observações por escrito, para que 

pudessem ser tidas em conta antes da última reunião plenária. De qualquer modo, a presidente JOUROVÁ 

salientou que todas as contribuições serão devidamente tidas em conta. 

 

 

NB: No final da reunião de 7 de abril, realizaram-se duas reuniões adicionais, respetivamente, em 8 e 9 de 

abril. A reunião de 8 de abril permitiu distinguir entre os projetos de propostas suscetíveis de obter um 

consenso preliminar sem alterações, os que necessitariam de ligeiras alterações para que se pudesse 

alcançar um consenso preliminar e os projetos a que uma ou mais componentes do plenário se oporiam 

(nenhum). A reunião de 9 de abril, em que participaram o presidente do grupo de trabalho, os porta-vozes, 

um representante de cada uma das componentes plenárias e o Secretariado Comum, permitiu finalizar os 

projetos de propostas que necessitavam de ligeiras alterações.  


