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Европейски парламент
2019-2024

Делегация на Конференцията за бъдещето на Европа

DCFE_PV(2021)1208_1

ПРОТОКОЛ
от заседанието на 8 декември 2021 г., 16.15 ч. – 18.45 ч.

Брюксел

Зала: „СПАК“ 1A2

Заседанието беше открито на 8 декември 2021 г., сряда, в 16.20 ч., под
председателството на Ги Верхофстад (председател).

(при закрити врати)

1. Приемане на дневния ред Проект на дневен ред (2021) 0112_BG

Дневният ред беше приет във вида, в който е предложен.

2. Съобщения на председателя

Председателят информира членовете за последните промени в състава на
делегацията: Г-н Иван ВИЛИБОР СИНЧИЧ (NI, HR) замени
г-жа Дорин РОКМАКЕР (NI, NL). Йоан ДАНИЕЛСОН (S&D, SE) напусна
Парламента, считано от 30 ноември 2021 г., за да изпълнява функциите на
министър за жилищното строителство и заместник-министър за заетостта в
Швеция; групата своевременно ще съобщи името на неговия заместник. В
резултат на това делегацията на ЕП временно наброява 107 членове.



PE702.722v01-00 2/5 PV\DCFE_PV_(2021)1208_EN.docx

BG

Освен това председателят докладва за неотдавнашните си заседания като председател на
делегацията, включително участието на пленарното заседание на КОСАК (30 ноември
2021 г.), което потвърди целта да се организира съвместно заседание на делегациите на
Европейския парламент и на националните парламенти на пленарното заседание на
Конференцията за бъдещето на Европа. Съвместното заседание би могло да се проведе в
рамките на пленарното заседание на конференцията на 17 февруари 2022 г. (очаква се
потвърждение). Председателят представи възможните елементи на проекта на дневен
ред и прикани членовете да изразят становището си по тях в писмен вид.

Накрая председателят посочи няколко документа, представляващи интерес за
делегацията. Първо, председателят на комисията по конституционни въпроси (AFCO) е
изпратил седем работни документа, изготвени от комисията в контекста на
конференцията. Документите са публикувани на уебсайта на делегацията на ЕП (връзка).
Второ, на разположение са няколко документа на конференцията, които са или скоро ще
бъдат споделени от секретариата на уебстраницата на ЕП. Те включват докладите от
онлайн сесиите на европейските граждански панели 1 и 2 (изпратени на членовете на
ЕП); третия междинен доклад от цифровата платформа (предстои да бъде публикуван на
9 декември 2021 г.) и различни доклади на националните панели, по-специално
препоръките на националните панели на Франция.

3. Размяна на мнения относно организацията на пленарното заседание и
работните групи на конференцията

Размяна на мнения

Председателят откри разглеждането на точката.

Изказаха се следните членове на ЕП: Габриеле Бишоф, Мортен ЛЬОКЕГОР,
Даниел Фройнд, Лаура ХЕУХТАСАРИ, Михил Хогевен, Хелмут Шолц, Манфред
Вебер.

Председателят приключи разглеждането на точката.

(Предаване на живо по интернет)

5. Размяна на мнения относно текущото положение във връзка с Конференцията за
бъдещето на Европа (междинни доклади от платформи и граждански панели) на
теми „Изменение на климата, околна среда/здраве“ и „ЕС в света/миграция“, с
участието на представители на гражданското общество и социалните партньори

Размяна на мнения

Председателят откри разглеждането на точката.
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Последвалият обмен на мнения беше разделен на четири дебата по съответните
подтеми, в посочения по-долу ред: Външен оратор от друг компонент на
конференцията, а именно социалните партньори и гражданското общество,
представи всяко разискване, съответно:

(1) „Изменение на климата, околна среда“

(2) „Здраве“;

(3) „Европа в света“ и

(4) „Миграция“.

Следните членове на ЕП и гости взеха думата:

„Изменение на климата, околна среда“: Ливия СПЕРА (European Transport
Workers – Федерация на европейските транспортни работници (ETF)); Херберт
ДОРФМАН; Габриеле БИШОФ; Елеонора ЕВИ; Лаура ХЕУХТАСАРИ;
Беата ШИДЛО; Вера ТАКС; Ливия СПЕРА (ETF)
„Здраве“: Валерия РОНЦИТИ (Услуги от общ интерес – УОИ); Патриция ТОЯ;
Алин МИТУЦА; Дулорс МОНСЕРАТ; Доменек РУИС ДЕВЕСА;
Валерия РОНЦИТИ (УОИ)
„Европа в света“: Ив БЕРТОНЧИНИ (Европейско международно движение –
ЕМД); Данута Мария ХЮБНЕР; Дирдре КЛУН; Владимир БИЛЧИК; Ив
БЕРТОНЧИНИ (Европейско международно движение);
„Миграция“: Милош РИСТОВСКИ (Млади европейски федералисти – YEF);
Марк АНЖЕЛ; Жорди СОЛЕ; Гунар БЕК; Ангел ДЖАМБАЗКИ;
Милош РИСТОВСКИ (YEF)

Председателят приключи разглеждането на точката.

4. Други въпроси

-

5. Следващи заседания

12 януари 2022 г., Брюксел.

Заседанието беше закрито в 18.43 ч.
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-ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

ПРИСЪСТВАЩИ ФИЗИЧЕСКИ В ЗАЛАТА

АНЖЕЛ, БЕК, БИЛЧИК, БИШОФ, ЧЕХ, ДОРФМАН, ЕВИ, ФРОЙНД, ГОЦИ,
ХОГЕВЕН, ХЕУХТАСАРИ, КАРАС, ЛЬОКЕГОР, МЕЦОЛА, МИТУЦА,
ПАГАСАУРТУНДУА, ПУЧДЕМОН И КАЗАМАЖО, РУИС ДЕВЕСА, ШОЛЦ, СОЛЕ,
ТАКС, ФЕРХОВСТАД

ДИСТАНЦИОННО ПРИСЪСТВИЕ

АЛ-САЛХАНИ, АРИМОН, БЕНТЕЛЕ, БИЦОТО, ХАРАНЗОВА, ХРИСТОФОРУ,
ЧИМОШЕВИЧ, КЛУН, ДЕ ЛАНГЕ, ДОБРЕВ, ДЮРАН, ДЖАМБАЗКИ, ФАРЕНГ,
ХАЙДЕР, ХЮБНЕР, КАНКО, КУБИЛЮС, МЕБАРЕК, МЕЙМАРАКИС, МОНСЕРАТ,
МУРЕШАН, НИНАС, ПАПАДИМУЛИС, ПИЦУЛА, ШИДЕР, СИЛВА ПЕРЕЙРА,
ШИДЛО, ТРОЧАНИ, УШАКОВС, ТОЯ, ВИЗЕЛЕР-ЛИМА, ЙЕНБУ


