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1. A Convenc;ao foi concebida como uma assembleia politica de reforc;ado
tonus parlamentar, corn uma missao indissociavel da analise critica requerida
pelas contingencias do tempo hist6rico que marca o presente deste complexo
processo de cinquenta anos de integrac;ao europeia.
Pelo modelo escolhido, na senda da experiencia pioneira ensaiada para a Carta
dos Direitos Fundamentais da Uniao Europeia, combinando o executive e o
legislative, as vertentes comunitaria e nacional e associando ainda representantes
dos paises candidates, a Convenc;ao procura exprimir a sua plena legitimac;ao
democratica.
No tocante ao mandato, conferido pela Declarac;ao aprovada na Cimeira de
Nice e reafirmado pela Declarac;ao de Laeken, e da reforma das instituic;oes
europeias e do lanc;amento de urn Tratado Constitucional que se trata, a aprovar
pela Conferencia Intergovemamental de 2004.
Assim, e atraves da promoc;ao de urn amplo e aprofundado debate sobre as
opc;oes politicas fundamentais da Uniao do seculo XXI que a Convenc;ao pretende
posicionar-se como pedra-angular de urn processo de refundac;ao da Europa
aberto, transparente, participado pela sociedade civil e credor de urn lugar na
Hist6ria.
Quanto a oportunidade do seu lanc;amento, a Convenc;ao sobre o Futuro da
Europa surge, declaradamente num momento em que a Europa se ve confrontada
corn grandes desafios e apostas politicas que marcam o novo ciclo da integrac;ao
europe1a.
De facto, a Europa chegou ao fim do seculo XX corn o designio econ6mico
praticamente realizado. Nos anos 60 foram lanc;adas, irreversivelmente, as bases
da Uniao Aduaneira, do Mercado Comum e da primeira Politica Comum. Nos
anos 80, foi a vez do projecto do Mercado Intemo, enquanto Objectivo/92. Na
decada de 90 chegou a integrac;ao monetaria corn o Tratado de Maastricht e a
retoma do Plano Wemer e corn a criac;ao do Euro, poderoso factor de
consolidac;ao da cidadania europeia e reflexo da solidariedade entre os povos,
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cumpriu-se a profecia "aMercado Unico, Moeda Unica".
Entretanto, corn a Queda do Muro de Berlim, o alargamento as jovens
democracias emergentes do Leste reunificac;ao da Europa tomou-se um desafio
irrecusavel e, assim, desde 1989 que a adesao dos jovens regimes democraticos
emergentes do Centro e Leste europeu anunciou-se como uma das maiores
apostas politicas da construc;ao europeia. Sem precedentes, dado o nUm.ero de
candidatos ea exigencia da respectiva adaptac;ao politica e economica a matriz
comunitaria, o alargamento ganhou compreensivelmente a dimensao ea dignidade
de grande designio politico da Uniao no seculo XXI.
Alargamento que traz de novo a ribalta o consagrado binomio alargamentoaprofundamento, embora ja nao em termos dilematicos. Entre os multiplos
desafios que envolve, o proximo alargamento esta ainda condenado a sera mola
impulsionadora de urn teste decisivo a dinfunica comunitaria. Muito em particular,
urn teste a real vontade politica e a efectiva vitalidade dos Estados membros
para continuarem a caminhada conjunta para novos patamares da integrac;ao,
agora no contexto geopolitico e geoestrategico da Europa reunificada.
Nesta medida, a Europa esta hoje, claramente, numa encruzilhada.
Corn a agravante de ao suscitar novos problemas e criar novas fracturas a que
os Estados membros procuraram responder corn meias e inconclusivas soluc;oes,
ter contribuido defmitivamente para adensar ainda mais este clima.
0 Tratado de Amsterdao adiou decisoes institucionais importantes corn os seus
"leftovers" e, em seguida, o Tratado de Nice brindou a Comunidade eo M undo
corn urn exercicio de pura partilha de poder, subvertendo principios e valores
fundamentais da integrac;ao como a igualdade entre os Estados, a solidariedade
ea coesao.
Num ambiente de grande dramatizac;ao, a negociac;ao do Tratado de Nice
constituiu um claro alerta para os riscos dessa indefmic;ao que grassava. Dai que
o acordo alcanc;ado para realizac;ao de uma amp la reflexao sobre o Futuro da
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Uniao previamente a nova Conferencia Intergovemamental de 2004 represente
o melhor legado do Tratado aos cidadaos europeus.
Mas para ser realmente util e marcar a mudanc;a, o processo reformista em
2004 nao podia ficar circunscrito a acc;ao dos Govemos e a proverbial reserva
e opacidade das Conferencias Intergovemamentais.
Por isso, a palavra-de-ordem foi encontrar urn novo modelo, mais operativo,
mais democnitico, mais transparente e, sobretudo, mais participado, capaz de
dar voz as opinioes publicas nacionais e ao sentir dos povos europeus.
Neste particular, a Convenc;ao sobre o Futuro da Europa tern potencial para
responder a este multiplo desafio.

2. Encetados a 28 de Fevereiro de 2002 e tendo o termino marcado para 30 de
Julho de 2003, os debates da Convenc;ao centraram-se, naturalmente, na
afirmac;ao e defesa dos valores nucleares da paz, da democracia, da igualdade,
da solidariedade e da coesao, constitutivos da base minima de confianc;a entre
os parceiros europeus e entre a Europa e os seus cidadaos.
Uma vez assumida esta plataforma de entendimento, a Convenc;ao identificou
como primeira prioridade saber que papel os cidadaos desejam para a Europa
neste mundo globalizado, quais as suas expectativas, qual a razao das suas criticas,
quais os motivos do afastamento, senao mesmo da rejeic;ao, sensivel em largas
franjas da populac;ao comunitaria em relac;ao ao projecto europeu.

0 combate as fragilidades na origem desse mal-estar ditou uma estrategia que
tern numa legislac;ao comunitaria inteligivel e num processo decis6rio mais
democratico, mais transparente, mais celere e mais eficaz uma condic;ao
necessaria, se bem que nao suficiente, para promover e assegurar essa renovac;ao
de atitudes.
Que encontra numa distribuic;ao de competencias entre os diversos agentes
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comunitarios no respeito pelos princ:fpios da subsidiariedade e da
proporcionalidade urn apoio vital.
Ate porque corn a evoluc;ao do processo comunitario, a Comunidade passou a
intervir de forma crescente em praticamente todos os dominios da vida quotidiana
dos cidadaos. E a par de areas em que a intensidade e a valia dessas intervenc;oes
sao questionadas pelas opinioes publicas nacionais, outras ha em que,
inversamente e ainda a ausencia de acc;oes comunitarias o objecto da
reivindicac;ao social.
Todos os estudos de opiniao tao unanimes em apontar os domini os da Justic;a e
da Seguranc;a, da luta contra a criminalidade transfronteiric;a, do controlo dos
flux os migrat6rios e do asilo como aqueles em que s6 uma actuac;ao cornurn e
passivel de responder aos desejos e aos sentimentos dos cidadaos.
Por is so que se toma imperio so que a subsidiariedade deixe de ser urn mero
principio te6rico e constitua o criterio para o efectivo apuramento das
responsabilidades dos varios agentes europeus.
Estrategia que tambem nao pode passar amm·gem do envolvimento mais activo
e petmanente dos Parlamentos Nacionais no processo politico e legislativo da
Uniao, ate como meio de prevenir a recentragem do deficit democratico no
plano nacional.

3. Hoje, a Convenc;ao tern a rolar, corn urn ritmo e harmonia auspiciosos, todas
as componentes da sua estrategia.
Ea componente politica centrada nos debates que realiza em sessoes plenarias
e a que acresceu ate agora o funcionamento de urn primeiro pacote de 6 Grupos
de Trabalho- sobre o Principio da Subsidiariedade, sobre a Carta dos Direitos
Fundamentais, sobre a Personalidade Juridica da Uniao, sobre os Parlamentos
Nacionais, sobre as Competencias Complementares, sobre a Govemac;ao
Econ6rnica.
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Neste momento estaja lanvada uma segunda vaga de 4 Grupos de Trabalho sobre a Acvao Externa, sobre a Defesa, sobre a Simplificavao de Procedimentos
e Instrumentos e sobre a Justiva e Seguranva -, esperando-se para o inicio do
proximo ano a terceira vaga de Grupos de Trabalho sobre as Instituiv5es.
Tambem a componente social, traduzida nos Encontros ja organizados corn a
Sociedade Civil, que mobilizaram organizav5es corn voz numa multiplicidade de
areas como a Cultura, os Meios Academicos, os Direitos Humanos, o Ambiente,
o Desenvolvimento eo Sector Social.
E, ainda, a Convenvao dos Jovens, realizada em Julho, que constituiu urn claro
investimento nos leaders e opinion-makers do amanha.
Independentemente do acolhimento das propostas finais que sairem da
Convenvao, a dinamica que esta soube ganhar fadam-na inevitavelmente para o
sucesso, estando j a inscrita na hist6ria da integrayao europeia.
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