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Parlamentul European
2019-2024

Delegația la Conferința privind viitorul Europei

DCFE_PV(2021)1117_1

PROCES-VERBAL
al reuniunii din 17 noiembrie 2021, 16.15-18.45

Bruxelles

Sala SPAAK 1A2

Reuniunea a fost deschisă miercuri, 17 noiembrie 2021, la ora 16.30, fiind prezidată de Guy
Verhofstadt (președinte).

(Cu ușile închise)

1. Adoptarea ordinii de zi DCFE_OJ(2021)1117_1

Președintele a propus ca punctul 4 de pe ordinea de zi și punctul 5 de pe proiectul de
ordine de zi să fie dezbătute în comun. Ordinea de zi a fost adoptată cu modificarea
propusă.
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2. Comunicări ale președinției

Președintele a vorbit despre reuniunile recente la care a participat în calitate de președinte al
delegației, inclusiv despre participarea la

- dialogul purtat în temeiul articolului 17 de PE cu bisericile, asociațiile sau comunitățile
religioase, organizațiile filosofice și neconfesionale cu privire la Conferința privind
viitorul Europei (16 noiembrie 2021) și

- la reuniunea interparlamentară la nivel de comisii a Comisiei AFCO („Așteptările
parlamentelor naționale de la Conferința privind viitorul Europei”) (9 noiembrie
2021).

Președintele a anunțat intenția de a organiza o reuniune comună a delegațiilor Parlamentului
European și ale parlamentelor naționale la adunarea plenară a Conferinței privind viitorul
Europei, în paralel cu aceasta din urmă, la 17 februarie 2022. Urmează să se elaboreze un proiect
de ordine de zi.

3. Schimb de opinii pe tema organizării adunării plenare a conferinței și a grupurilor de
lucru

Schimb de opinii

Președintele a deschis punctul.

Au luat cuvântul următorii deputați: Manfred WEBER, Gabriele BISCHOFF, Daniel
FREUND, Gunnar BECK, Michiel HOOGEVEEN, Helmut SCHOLZ.

Președintele a închis punctul.

(Transmisiune în direct pe internet)

4. Schimb de opinii cu tinerii care au propus idei la Evenimentul tineretului european
(EYE) din 8-9 octombrie 2021 pe tema propunerilor pentru raportul privind ideile
tinerilor legate de subiectele „O economie mai puternică, justiție socială și locuri de
muncă/tineret, sport, cultură și educație/transformare digitală” și „Democrația
europeană/valori, drepturi, statul de drept, securitate”

și

5. Schimb de opinii pe tema situației la zi a Conferinței privind viitorul Europei
(rapoartele intermediare privind platforma și grupurile de dezbatere ale cetățenilor)
legate de subiectele „O economie mai puternică, justiție socială și locuri de
muncă/tineret, sport, cultură și educație/transformare digitală” și „Democrația
europeană/valori, drepturi, statul de drept, securitate”
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(Dezbatere în comun)
Schimb de opinii

Președintele a deschis punctul.

Tinerii care au propus idei la Evenimentul tineretului european (EYE), Niamh
MCGOVERN (de la distanță), Domokos KOVÁCS și Kalojan HOFFMEISTER, au
prezentat idei din raportul privind ideile tinerilor cu privire la subiectele „O economie
mai puternică, justiție socială și locuri de muncă/tineret, sport, cultură și
educație/transformare digitală” și „Democrația europeană, valorile europene,
drepturile, statul de drept, securitatea”.

Schimbul de opinii care a urmat a fost împărțit în cinci dezbateri pe teme secundare
corespunzătoare, în următoarea ordine: „Democrația europeană”; „Valori, drepturi,
statul de drept, securitatea”; „Transformarea digitală”; „O economie mai puternică,
justiție socială și locuri de muncă” și „Tineret, sport, cultură și educație”.

Au luat cuvântul următorii deputați și invitați:
„Democrația europeană”: Manfred WEBER, Domènec RUIZ DEVESA, Pascal
DURAND, Daniel FREUND, Gunnar BECK, Helmut SCHOLZ, Pedro SILVA
PEREIRA, Sandro GOZI, Manfred WEBER

„Valori, drepturi, statul de drept, securitatea”: Klára DOBREV, Daniel FREUND,
Angel DZHAMBAZKI, Assita KANKO, Helmut SCHOLZ, Domokos KOVACS,
Kalojan HOFFMEISTR, Angel DZHAMBAZKI

„Transformarea digitală”: Herbert DORFMANN

„O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă”: Guy
VERHOFSTADT (înlocuind-o pe Iratxe GARCIA PEREZ), Gabriele BISCHOFF,
Michiel HOOGEVEEN, Helmut SCHOLZ, Johan DANIELSSON

„Tineret, sport, cultură și educație”: Guy VERHOFSTADT, Helmut SCHOLZ,
Domokos KOVACS, Kalojan HOFFMEISTER, Niamh MCGOVERN

Președintele a închis punctul.

4. Chestiuni diverse

5. Reuniuni următoare

8 decembrie 2021, Bruxelles

Reuniunea a fost închisă la ora 18.43.
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LISTA DE PREZENȚĂ

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


