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Europees Parlement
2019-2024

Delegatie bij de Conferentie over de toekomst van Europa

DCFE_PV(2021)1117_1

NOTULEN
van de vergadering van 17 november 2021, 16.15 - 18.45 uur

Brussel

Zaal SPAAK 1A2

De vergadering wordt op woensdag 17 november 2021 om 16.30 uur geopend onder
voorzitterschap van Guy Verhofstadt (voorzitter).

(Met gesloten deuren)

1. Aanneming van de agenda DCFE_OJ(2021)1117_1

De voorzitter stelt voor agendapunt 4 en agendapunt 5 van de ontwerpagenda
gezamenlijk te behandelen. De agenda wordt aangenomen met de voorgestelde
wijziging.
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2. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter brengt verslag uit over zijn recente vergaderingen als delegatievoorzitter, met
inbegrip van

- de dialoog van het Europees Parlement op grond van artikel 17 met kerken, religieuze
verenigingen of gemeenschappen, levensbeschouwelijke en niet-confessionele
organisaties over de Conferentie over de toekomst van Europa (16 november 2021) en

- de interparlementaire commissievergadering (ICM) van AFCO (“The expectations of
national Parliaments for the Conference on the Future of Europe”) (9 november 2021).

De voorzitter kondigt aan dat het de bedoeling is om op 17 februari 2022, in de marge van de
plenaire zitting van de Conferentie over de toekomst van Europa, een gezamenlijke vergadering
van de delegaties van het Europees Parlement en de nationale parlementen bij de plenaire zitting
van de Conferentie over de toekomst van Europa te organiseren. Een ontwerpagenda volgt nog.

3. Gedachtewisseling over de organisatie van de plenaire vergadering van de conferentie
en de werkgroepen

Gedachtewisseling

De voorzitter leidt het onderwerp in.

Sprekers (leden): Manfred WEBER, Gabriele BISCHOFF, Daniel FREUND, Gunnar
BECK, Michiel HOOGEVEEN, Helmut SCHOLZ.

De voorzitter rondt het onderwerp af.

(Webstreaming)

4. Gedachtewisseling met indieners van ideeën van het Europees Jongerenevenement
(EYE) van 8-9 oktober 2021 over de voorstellen in het “Youth Ideas”-verslag, met
betrekking tot “Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en banen / jeugd, sport,
cultuur en onderwijs / digitale transformatie” en “Europese democratie / waarden en
rechten, rechtstaat, veiligheid”

en

5. Gedachtewisseling over de stand van zaken met betrekking tot de Conferentie over de
toekomst van Europa (de tussentijdse verslagen van het platform en de burgerpanels)
met betrekking tot “Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en banen / jeugd,
sport, cultuur en onderwijs / digitale transformatie” en “Europese democratie / waarden
en rechten, rechtstaat, veiligheid”

(Gezamenlijk debat)
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Gedachtewisseling

De voorzitter leidt het onderwerp in.

De indieners van ideeën van het Europees Jongerenevenement (EYE), Niamh
MCGOVERN (op afstand), Domokos KOVÁCS en Kalojan HOFFMEISTER,
presenteren de voorstellen in het “Youth Ideas”-verslag met betrekking tot “Een
sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en banen / jeugd, sport, cultuur en
onderwijs / digitale transformatie” en “Europese democratie / waarden en rechten,
rechtstaat, veiligheid”.

De daaropvolgende gedachtewisseling is onderverdeeld in vijf debatten over de
volgende subthema’s, achtereenvolgens: Europese democratie; Waarden en rechten,
de rechtsstaat, veiligheid; Digitale transformatie; Sterkere economie, sociale
rechtvaardigheid en banen, en Jeugd, sport, cultuur en onderwijs.

Sprekers (leden en gasten):

Europese democratie: Manfred WEBER, Domènec RUIZ DEVESA, Pascal
DURAND, Daniel FREUND, Gunnar BECK, Helmut SCHOLZ, Pedro SILVA
PEREIRA, Sandro GOZI, Manfred WEBER

Waarden en rechten, de rechtsstaat, veiligheid: Klára DOBREV, Daniel FREUND,
Angel DZHAMBAZKI, Assita KANKO, Helmut SCHOLZ, Domokos KOVACS,
Kalojan HOFFMEISTR, Angel DZHAMBAZKI

Digitale transformatie: Herbert DORFMANN

Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid: Guy
VERHOFSTADT (voor Iratxe GARCIA PEREZ), Gabriele BISCHOFF, Michiel
HOOGEVEEN, Helmut SCHOLZ, Johan DANIELSSON

Jeugd, sport, cultuur en onderwijs: Guy VERHOFSTADT, Helmut SCHOLZ,
Domokos KOVACS, Kalojan HOFFMEISTER, Niamh MCGOVERN

De voorzitter rondt het onderwerp af.

4. Rondvraag

5. Volgende vergadering

8 december 2021 in Brussel.

De vergadering wordt om 18.43 uur gesloten.
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PRESENTIELIJST

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


