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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Αντιπροσωπεία στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης

DCFE_PV(2021)1117_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
της συνεδρίασης της 17ης Νοεμβρίου 2021, από τις 16.15 έως τις 18.45

Βρυξέλλες

Αίθουσα SPAAK 1A2

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021, στις 16.30, υπό την προεδρία του
Guy Verhofstadt (προέδρου).

(κεκλεισμένων των θυρών)

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης DCFE_OJ(2021)1117_1

Ο πρόεδρος προτείνει να εξετασθούν τα σημείο 4 και 5 της ημερήσιας διάταξης ως
κοινή συζήτηση. Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται με την ανωτέρω αλλαγή.
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2. Ανακοινώσεις του προέδρου

Ο πρόεδρος ενημερώνει σχετικά με τις πρόσφατες συνεδριάσεις του ως προέδρου της
αντιπροσωπείας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του:

- στη συνάντηση διαλόγου του Κοινοβουλίου με εκκλησίες, θρησκευτικές κοινότητες ή
ενώσεις, φιλοσοφικές και μη ομολογιακές οργανώσεις, που προβλέπεται στο άρθρο 17
της ΣΛΕΕ, σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης (16 Νοεμβρίου 2021)
και

- στη διακοινοβουλευτική συνεδρίαση επιτροπών της AFCO με θέμα «Οι προσδοκίες των
εθνικών κοινοβουλίων όσον αφορά τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης» (9
Νοεμβρίου 2021).

Ο πρόεδρος ανακοινώνει την πρόθεσή του να διοργανώσει κοινή συνεδρίαση αντιπροσωπειών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων στη Διάσκεψη για το Μέλλον
της Ευρώπης, στο περιθώριο της συνόδου ολομέλειας της Διάσκεψης, στις 17 Φεβρουαρίου
2022. Θα ακολουθήσει σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

3. Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη διοργάνωση της ολομέλειας της Διάσκεψης και
των ομάδων εργασίας

Ανταλλαγή απόψεων

Ο πρόεδρος ανοίγει τη συζήτηση επί του θέματος.

Λαμβάνουν τον λόγο οι εξής βουλευτές: Manfred WEBER, Gabriele BISCHOFF,
Daniel FREUND, Gunnar BECK, Michiel HOOGEVEEN, Helmut SCHOLZ.

Ο πρόεδρος περατώνει τη συζήτηση επί του σημείου.

(Αναμετάδοση μέσω διαδικτύου)

4. Ανταλλαγή απόψεων με άτομα που συνεισέφεραν με τις ιδέες τους από την
Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία (EYE) που πραγματοποιήθηκε στις 8-9
Οκτωβρίου 2021, σχετικά με τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση με τις
ιδέες των νέων όσον αφορά τα θέματα «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη
και θέσεις εργασίας / Παιδεία, νεολαία, πολιτισμός και αθλητισμός / Ψηφιακός
μετασχηματισμός» και «Ευρωπαϊκή δημοκρατία / Αξίες και δικαιώματα, κράτος
δικαίου, ασφάλεια»

και
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5. Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πορεία των εργασιών για τη Διάσκεψη για το
μέλλον της Ευρώπης (ενδιάμεσες εκθέσεις πλατφόρμας και ομάδες Ευρωπαίων πολιτών)
όσον αφορά τα θέματα «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις
εργασίας / Παιδεία, νεολαία, πολιτισμός και αθλητισμός / Ψηφιακός μετασχηματισμός»
και «Ευρωπαϊκή δημοκρατία / Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια»

(Κοινή συζήτηση)

Ανταλλαγή απόψεων

Ο πρόεδρος ανοίγει τη συζήτηση επί του θέματος.

Οι εκπρόσωποι ιδεών από την Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία (EYE), η κ.
Niamh MCGOVERN (εξ αποστάσεως), ο κ. Domokos KOVÁCS και ο κ. Kalojan
HOFFMEISTER παρουσιάζουν ιδέες από την έκθεση με τις ιδέες των νέων σχετικά
με τα θέματα «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας /
Παιδεία, νεολαία, πολιτισμός και αθλητισμός / Ψηφιακός μετασχηματισμός» και
«Ευρωπαϊκή δημοκρατία / Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια».

Η επακόλουθη ανταλλαγή απόψεων χωρίζεται σε πέντε συζητήσεις σχετικά με τα
αντίστοιχα επιμέρους θέματα, με την ακόλουθη σειρά: «Ευρωπαϊκή δημοκρατία»·
«Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια»· «Ψηφιακός μετασχηματισμός»·
«Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας» και «Παιδεία,
νεολαία, πολιτισμός και αθλητισμός».

Λαμβάνουν τον λόγο οι εξής βουλευτές και καλεσμένοι:
«Ευρωπαϊκή δημοκρατία»: Manfred WEBER, Domènec RUIZ DEVESA, Pascal
DURAND, Daniel FREUND, Gunnar BECK, Helmut SCHOLZ, Pedro SILVA
PEREIRA, Sandro GOZI, Manfred WEBER

«Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια»: Klára DOBREV, Daniel
FREUND, Angel DZHAMBAZKI, Assita KANKO, Helmut SCHOLZ, Domokos
KOVACS, Kalojan HOFFMEISTR, Angel DZHAMBAZKI

«Ψηφιακός μετασχηματισμός»: Herbert DORFMANN

«Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας»: Guy
VERHOFSTADT (εξ ονόματος της Iratxe GARCIA PEREZ), Gabriele BISCHOFF,
Michiel HOOGEVEEN, Helmut SCHOLZ, Johan DANIELSSON

«Παιδεία, νεολαία, πολιτισμός και αθλητισμός»: Guy VERHOFSTADT, Helmut
SCHOLZ, Domokos KOVACS, Kalojan HOFFMEISTER, Niamh MCGOVERN

Ο πρόεδρος περατώνει τη συζήτηση επί του σημείου.

4. Διάφορα
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5. Προσεχείς συνεδριάσεις

8 Δεκεμβρίου 2021 στις Βρυξέλλες.

Η συνεδρίαση λήγει στις 18.43.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

ANGEL, BARRENA ARZA, BECK, BENTELE, BILČÍK, BISCHOFF,
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, CIMOSZEWICZ, DANIELSSON, DOBREV, DORFMANN,
DURAND, DZHAMAZKI, FARRENG, FREUND, GOZI, HOOGEVEEN, KANKO,
KARAS, KUBILIUS, MEBAREK, ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ, MUREȘAN, PICULA,
PUIGDEMONT I CASAMAJÓ, RUIZ DEVESA, SCHIEDER, SCHOLZ, SILVA
PEREIRA, TOIA, VERHOFSTADT, YENBOU


