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Comissão dos Assuntos Jurídicos
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

Comissão dos Assuntos Constitucionais
Comissão das Petições

PROJETO DE PROGRAMA

Audição conjunta das comissões JURI, 
LIBE, AFCO e PETI
Cidadania da União: 

Capacitação, inclusão, participação

Quinta-feira, 29 de outubro de 2020, das 13.45 às 15.45 e das 16.45 às 18.45

Bruxelas

Sala: Altiero Spinelli 1G3
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Ordem dos trabalhos

13.45 - 14.05 Observações iniciais de:
 Adrián VÁZQUEZ LÁZARA, presidente da Comissão dos Assuntos Jurídicos (JURI)
 Maite PAGAZAURTUNDÚA, vice-presidente da Comissão das Liberdades Cívicas, 

da Justiça e dos Assuntos Internos (LIBE)
 Antonio TAJANI, presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais (AFCO)
 Dolors MONTSERRAT, presidente da Comissão das Petições (PETI)

PRIMEIRO PAINEL 

A cidadania da União como valor tangível para os cidadãos, inclusive durante a 
pandemia de COVID-19

14.05 - 15.45

Objetivos:
- sensibilizar os cidadãos para os direitos, as obrigações e os deveres associados à cidadania da 
União e para as vias de recurso disponíveis quando não forem respeitados;
- zelar por que os cidadãos da UE possam exercer efetivamente os seus direitos decorrentes da 
cidadania da UE, 
possibilitando o exercício do direito de livre circulação da UE mediante:
     - o reforço da cooperação em matéria de direito civil e da digitalização do acesso à justiça,
     - a resposta aos desafios que se colocam atualmente à livre circulação nos Estados-Membros 
e entre eles;
- promover a inclusão na UE de todos os seus cidadãos através da luta contra a discriminação; 
- o futuro da proteção consular.

Moderadores: 
Adrián VÁZQUEZ LÁZARA, presidente da Comissão JURI
Maite PAGAZAURTUNDÚA, vice-presidente da Comissão LIBE 

Intervenções: 
 Assya KAVRAKOVA, diretora-executiva, Serviço de Ação dos Cidadãos Europeus 

(10 minutos)

 Fórum Europeu da Juventude (10 minutos)

 Marta HIRSCH-ZIEMBINSKA, conselheira principal para o cumprimento da Carta, 
gabinete do Provedor de Justiça Europeu (10 minutos)

 Steen ILLEBORG, Europeans Throughout the World (10 minutos)

14.45 - 15.30 Período de perguntas com os deputados

15.30 - 15.40 Reações dos oradores

15.40 - 15.45 Observações finais de Adrián Vázquez Lázara, presidente da Comissão JURI, e 
Maite PAGAZAURTUNDÚA, vice-presidente da Comissão LIBE 

*****
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SEGUNDO PAINEL 

Promover a inclusão nos processos democráticos e a capacitação dos cidadãos
16.45 - 18.45

- Objetivos: 
- melhorar a acessibilidade no âmbito da participação nas eleições para o Parlamento 

Europeu; 
- reformar a lei eleitoral europeia – contribuir para uma cidadania da UE sólida e 

verdadeiramente europeia;
- a privação do direito de voto no contexto do direito de livre circulação da UE;
- estudar modalidades de votação à distância e ferramentas em linha que possam facilitar a 

participação democrática eletrónica;
- o impacto da pandemia de COVID-19 no exercício dos direitos eleitorais e a garantia da 

realização de eleições livres e justas e de um debate democrático justo;
- o direito de petição como contributo para o trabalho legislativo da UE. 

16.45 - 16.55 Discurso de apresentação – Didier REYNDERS, comissário da Justiça
16.55 - 17.35 Período de perguntas com os deputados

17.35 - 17.40 Reações do comissário Didier Reynders

17.40 - 18.30 Promover a inclusão nos processos democráticos e a capacitação dos 
cidadãos

Moderadores: 
Antonio TAJANI, presidente da Comissão AFCO
Dolores MONTSERRAT, presidente da Comissão PETI

Intervenções:
 Francisco LUPIÁÑEZ-VILLANUEVA, Open Evidence (7 minutos)
 Fundação ECIT (sobre os direitos dos cidadãos europeus, a participação e a confiança) 

(7 minutos)

17.55 - 18.25 Período de perguntas com os deputados

18.25 - 18.30 Reações dos oradores 

****

18.30 Observações finais
 Salla SAASTAMOINEN, diretora-geral em exercício, DG JUST
 Antonio TAJANI, presidente da Comissão AFCO
 Dolores MONTSERRAT, presidente da Comissão PETI


