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B9-0037/2020

Resolução do Parlamento Europeu sobre a posição do Parlamento Europeu 
relativamente à Conferência sobre o Futuro da Europa
(2019/2990(RSP))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as constituições nacionais dos Estados-Membros,

– Tendo em conta os artigos 4.º, 5.º, 10.º, 12.º, 48.º e 50.º do Tratado da União Europeia 
(TUE),

– Tendo em conta as orientações políticas da Comissão Europeia para o período 2019-
2024, apresentadas em 10 de setembro de 2019,

– Tendo em conta o artigo 132.º, n.º 2, do seu Regimento,

A. Considerando que a Europa representa uma civilização única, com raízes greco-
romanas, uma cultura cristã e uma ligação forte aos valores da liberdade e da 
responsabilidade; que esta civilização é o berço da democracia;

B. Considerando que não existe qualquer povo europeu ou demo, mas sim nações 
europeias com culturas e identidades próprias que enfrentam desafios comuns;

C. Considerando que a soberania nacional pertence às pessoas que a exercem através dos 
seus representantes; que, por conseguinte, esses representantes não têm o direito de 
abdicar dessa soberania, ou de delegá-la noutros, sem um controlo efetivo;

D. Considerando que a União Europeia foi fundada como uma comunidade de nações 
soberanas com interesses comuns para a concretização de objetivos comerciais comuns;

E. Considerando que este objetivo realista e limitado foi subvertido, desde a adoção do Ato 
Único Europeu, pela ideia de uma Europa federal, que não é partilhada por todos os 
Estados-Membros e está na base da erosão contínua das identidades nacionais, das 
culturas e da autonomia democrática dos Estados-Membros;

F. Considerando que, durante muitos anos, os cidadãos dos Estados-Membros apelaram a 
uma União Europeia que promova a sua prosperidade e interesses partilhados, sem 
ameaçar a sua identidade nacional ou reduzindo os seus direitos soberanos nacionais;

G. Considerando que, na realidade, a UE ignorou a preocupação pública crescente de uma 
«união cada vez mais estreita» e prosseguiu com projetos de integração que ignoram as 
preocupações dos cidadãos da UE e o seu interesse comum na prosperidade económica, 
na segurança interna e na autodeterminação democrática;

H. Considerando que os Tratados em vigor contêm muitos elementos do fracassado projeto 
de tratado constitucional da UE, que se deparou com oposição popular generalizada e 
foi rejeitado por referendo em França e nos Países Baixos;
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I. Considerando que o ceticismo, e até a desconfiança, em relação à União Europeia na 
sua forma atual, bem como ao seu funcionamento institucional e muitas das suas 
orientações políticas, está a crescer progressivamente e que os resultados das últimas 
eleições europeias traduzem essa oposição a uma «união cada vez mais estreita» numa 
realidade política em muitos países, nomeadamente em vários países fundadores;

J. Considerando que a União Europeia cometeu vários erros graves, por exemplo, no que 
diz respeito à criação da área do euro e à adoção de uma política de imigração de portas 
abertas, que corroeram a confiança dos cidadãos dos Estados-Membros na cooperação 
europeia;

K. Considerando que a prossecução do objetivo federal a todos os custos contribuiu de 
forma decisiva para a saída do Reino Unido da UE;

L. Considerando que a UE supostamente se baseia no princípio da democracia, mas, na 
prática, resiste à afirmação democrática direta e indireta através de referendos e de uma 
responsabilização parlamentar efetiva a nível nacional;

M. Considerando que os membros do Conselho, a Comissão e os representantes do 
Parlamento Europeu, ao lançarem a Conferência sobre o Futuro da Europa, 
reconheceram, implicitamente, que a UE, na sua forma atual, não é satisfatória;

A Conferência

1. Toma nota da organização da Conferência sobre o Futuro da Europa e do desejo 
generalizado de um debate aprofundado sobre o âmbito e o funcionamento da 
cooperação entre os países do continente europeu;

2. Reitera que as conclusões políticas da Conferência devem permanecer em aberto e ter 
em conta todas as opções, incluindo a repatriação de poderes do centro para os Estados-
Membros e as propostas que ponham em causa o dogma de uma «União cada vez mais 
estreita»; considera, a esse respeito, que optar por uma cooperação internacional 
mutuamente benéfica em vez de por numa federação europeia, pelo respeito genuíno 
dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, pela cooperação 
intergovernamental e pelo regresso a um sistema de tomada de decisão por unanimidade 
ou por consenso no Conselho são vias de reflexão que devem ser tidas em conta;

3. Salienta que a Conferência só faz sentido se todas as forças políticas estiverem 
representadas a todos os níveis; manifesta preocupação perante as reiteradas tentativas 
flagrantes realizadas no Parlamento Europeu para excluir as forças e os grupos 
parlamentares que defendem um caminho europeu alternativo e menos integracionista;

Organização geral da Conferência

4. Regista o trabalho do grupo de trabalho dedicado aos aspetos práticos da organização da 
Conferência; lamenta que, apesar de todos os grupos políticos terem sido convidados 
para as suas reuniões, nem todos puderam participar na elaboração das suas conclusões;

5. Toma nota do desejo expresso de uma Conferência transparente em termos de 
organização, debates, publicações e conclusões; salienta que o respeito pelo 
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multilinguismo é o instrumento preferencial para alcançar este objetivo, 
disponibilizando todos os intercâmbios de opiniões e todos os documentos em todas as 
línguas da UE;

6. Congratula-se com a ambição de conseguir uma grande participação dos cidadãos dos 
Estados-Membros na Conferência; recorda, no entanto, a importância de não confundir 
a participação dos cidadãos com a participação dos intervenientes da sociedade civil e, 
em particular, das ONG que, por vezes, têm os seus próprios objetivos e nem sempre 
são representativos da vontade popular ou do interesse geral;

7. Salienta que a verdadeira questão em causa na Conferência é a organização institucional 
da UE; considera que, embora o debate sobre questões temáticas seja possível, as 
conclusões não podem ser consideradas vinculativas para os Estados-Membros ou para 
a UE, visto que cada um tem os seus próprios procedimentos institucionais para lidar 
com estes assuntos; refere que as eleições (incluindo as eleições para o Parlamento 
Europeu) representam a via adequada para transpor a soberania popular e as decisões 
políticas em ações concretas;

Organização, composição e calendário

8. Espera que as deliberações da Conferência sejam abordadas de forma séria e rigorosa 
pelos participantes e considera que um período de dois anos será propício a debates de 
elevada qualidade, desde que sejam respeitadas as condições estabelecidas na presente 
resolução;

9. Defende que a estrutura da Conferência deve ser o mais simples possível e que todas as 
forças políticas devem estar representadas a todos os níveis do processo de tomada de 
decisão;

10. Sugere que a Conferência seja presidida por três figuras públicas com a sabedoria, a 
experiência e a neutralidade necessárias para orientar e organizar os debates sem 
antecipar as conclusões; considera que o controlo operacional e a revisão dos 
procedimentos devem ser realizados por um órgão composto por representantes do 
Conselho, da Comissão e dos grupos políticos que compõem o Parlamento Europeu;

11. Considera que a Assembleia Plenária pode ser composta por um terço dos 
representantes do Parlamento Europeu e dois terços dos membros das assembleias 
nacionais, respeitando o pluralismo político; reconhece, no entanto, que mesmo esta 
distribuição levanta problemas de legitimidade política;

12. Opõe-se à criação de espaços dos cidadãos, que não podem, em caso algum, ser 
considerados representativos dos cidadãos dos Estados-Membros; assinala que esta 
ideia coloca problemas enormes em termos de seleção dos cidadãos, da organização 
desses espaços em vários Estados-Membros, dos custos associados às contribuições 
desses cidadãos e dos pagamentos que efetuem, bem como da participação efetiva e 
contínua desses cidadãos ao longo de todo o processo;

13. Propõe que, se a participação efetiva e direta dos cidadãos for realmente respeitada 
enquanto princípio de organização, os candidatos devem ser selecionados por sorteio, 
prestando especial atenção à representatividade da demografia dos Estados-Membros e 
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ao respeito da diversidade geracional, geográfica, sociológica e socioprofissional;

14. Considera que a forma mais eficaz, justa e incontestável de envolver os cidadãos dos 
Estados-Membros é a democracia direta e, em particular, a utilização de referendos;

15. Condena a organização de espaços dedicados especificamente ao envolvimento dos 
jovens, uma ideia que viola diretamente o princípio da igualdade dos cidadãos, 
independentemente da sua idade, uma vez que atinjam a maioridade, permitindo-lhes 
exercer os seus direitos e deveres enquanto cidadãos; considera, além disso, que este 
tipo de iniciativa pode alimentar os conflitos intergeracionais, ao passo que a ajuda 
mútua entre gerações é uma base importante das nossas sociedades;

Conclusão dos trabalhos da Conferência

16. Solicita que a Conferência apresente um único documento fundamentado no final dos 
trabalhos, indicando se é ou não necessário alterar o funcionamento institucional da UE;

17. Reitera que, se a Conferência efetivamente solicitar alterações aos Tratados, os Estados-
Membros devem apresentar essas alterações a referendo, caso as respetivas 
constituições o permitam;

°

° °

18. Encarrega o seu presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão 
e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.


