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Parlamento Europeu
2019-2024

Delegação à Conferência sobre o Futuro da Europa

DCFE_PV(2021)1117_1

ATA
da reunião de 17 de novembro de 2021, das 16.15 às 18.45

Bruxelas

Sala SPAAK 1A2

A reunião tem início às 16h30 de quarta-feira, 17 de novembro de 2021, sob a presidência de
Guy Verhofstadt (presidente).

(À porta fechada)

1. Aprovação da ordem do dia DCFE_OJ(2021)1117_1

O presidente propõe que os pontos 4 e 5 do projeto de ordem do dia sejam debatidos em
conjunto. A ordem do dia é aprovada com a alteração proposta.
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2. Comunicações da presidência

O presidente presta informações sobre as suas recentes reuniões na qualidade de presidente da
delegação, designadamente, a participação

- no diálogo do PE com as igrejas, associações ou comunidades religiosas, organizações
filosóficas e não confessionais, ao abrigo do artigo 17.º sobre a Conferência sobre o
Futuro da Europa (16 de novembro de 2021) e

- na reunião interparlamentar da Comissão AFCO (RIP («As expectativas dos
parlamentos nacionais para a Conferência sobre o Futuro da Europa») (9 de novembro
de 2021).

O presidente anuncia a intenção de organizar uma reunião conjunta das delegações do
Parlamento Europeu e dos parlamentos nacionais na sessão plenária da Conferência sobre o
Futuro da Europa, à margem da sessão plenária da Conferência, em 17 de fevereiro de 2022. O
projeto de ordem do dia será comunicado em data posterior.

3. Troca de pontos de vista sobre a organização da sessão plenária e dos grupos de
trabalho da Conferência

Troca de pontos de vista

O presidente dá início ao debate sobre este ponto.

Intervenções: Manfred WEBER, Gabriele BISCHOFF, Daniel FREUND, Gunnar
BECK, Michiel HOOGEVEEN, Helmut SCHOLZ.

O presidente encerra o debate sobre este ponto.

(Transmissão via Internet)

4. Troca de pontos de vista com os autores de ideias do Encontro Europeu da Juventude
(EYE), de 8 a 9 de outubro de 2021, acerca das propostas do relatório «Ideias dos
Jovens» sobre «Uma economia mais forte, justiça social e emprego/Juventude, desporto,
cultura e educação/Transformação digital» e «Democracia europeia/valores, direitos,
Estado de Direito, segurança»

e

5. Troca de pontos de vista sobre o ponto da situação da Conferência sobre o Futuro da
Europa (relatórios intercalares da plataforma e painéis de cidadãos) sobre «Uma
economia mais forte, justiça social e emprego/Juventude, desporto, cultura e
educação/Transformação digital» e «Democracia europeia/valores, direitos, Estado de
Direito, segurança»
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(Debate conjunto)
Troca de pontos de vista

O presidente dá início ao debate sobre este ponto.

Os autores de ideias no Encontro Europeu da Juventude (EYE), Niamh MCGOVERN
(à distância), Domokos KOVÁCS e Kalojan HOFFMEISTER apresentam as ideias
constantes do relatório «Ideias dos Jovens» relacionadas com os temas «Uma
economia mais forte, justiça social e emprego/juventude, desporto, cultura e
educação/transformação digital» e «Democracia europeia/valores, direitos, Estado
de Direito, segurança».

A troca de pontos de vista subsequente é dividida em cinco debates sobre os subtemas
correspondentes, pela seguinte ordem: «Democracia europeia», «Valores e direitos,
Estado de Direito, segurança», «Transformação digital», «Uma economia mais forte,
justiça social e emprego» e «Juventude, desporto, cultura e educação».

Intervenções:

«Democracia europeia»: Manfred WEBER, Domènec RUIZ DEVESA, Pascal
DURAND, Daniel FREUND, Gunnar BECK, Helmut SCHOLZ, Pedro SILVA
PEREIRA, Sandro GOZI, Manfred WEBER

«Valores e direitos, Estado de Direito, segurança»: Klára DOBREV, Daniel
FREUND, Angel DZHAMBAZKI, Assita KANKO, Helmut SCHOLZ, Domokos
KOVACS, Kalojan HOFFMEISTR, Angel DZHAMBAZKI

«Transformação digital»: Herbert DORFMANN

«Uma economia mais forte, justiça social e emprego»: Guy VERHOFSTADT (em
substituição de Iratxe GARCIA PEREZ), Gabriele BISCHOFF, Michiel
HOOGEVEEN, Helmut SCHOLZ, Johan DANIELSSON

«Juventude, desporto, cultura, educação»: Guy VERHOFSTADT, Helmut SCHOLZ,
Domokos KOVACS, Kalojan HOFFMEISTER, Niamh MCGOVERN

O presidente encerra o debate sobre este ponto.

4. Diversos

5. Próximas reuniões

8 de dezembro de 2021, em Bruxelas

A reunião é encerrada às 18h43.
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LISTA DE PRESENÇAS

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


