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NOTULEN
van de vergadering van 8 december 2021, 16.15 - 18.45 uur

Brussel

Zaal SPAAK 1A2

De vergadering wordt op woensdag 8 december 2021 om 16.20 uur geopend onder
voorzitterschap van Guy Verhofstadt (voorzitter).

(Met gesloten deuren)

1. Aanneming van de agenda Ontwerpagenda (2021)0112_EN

De agenda wordt aangenomen zoals voorgesteld.

2. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter stelt de leden in kennis van de recente wijzigingen in de samenstelling van
de delegatie: De heer Ivan VILIBOR SINČIĆ (NI, HR) vervangt
mevrouw Dorien ROOKMAKER (NI, NL). Johan DANIELSSON (S&D, SE) heeft het
Parlement met ingang van 30 november 2021 verlaten om in Zweden minister van
Huisvesting en viceminister van Werkgelegenheid te worden; de fractie zal te zijner tijd
meedelen wie hem zal vervangen. Als gevolg daarvan telt de EP-delegatie nu tijdelijk
107 leden.
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De voorzitter brengt voorts verslag uit over zijn recente vergaderingen als delegatievoorzitter,
met inbegrip van zijn deelname aan de plenaire vergadering van de COSAC (3 november 2021),
waarin de doelstelling werd bevestigd om een gezamenlijke vergadering van de delegaties van
het Europees Parlement en de nationale parlementen bij de plenaire vergadering van de
Conferentie over de toekomst van Europa te organiseren. Deze gezamenlijke vergadering kan
plaatsvinden in de marge van de plenaire zitting van de Conferentie over de toekomst van
Europa, op 17 februari 2022 (nog te bevestigen). De voorzitter geeft toelichting bij enkele
mogelijke elementen van de ontwerpagenda en verzoekt de leden hun opmerkingen hierover
schriftelijk in te dienen.

Tot slot geeft de voorzitter toelichting bij een aantal documenten die van belang zijn voor de
delegatie. Ten eerste heeft de voorzitter van de Commissie constitutionele zaken (AFCO) zeven
werkdocumenten toegezonden die de commissie in het kader van de conferentie heeft
opgesteld. De documenten worden gepubliceerd op de website van de EP-delegatie (link). Ten
tweede zijn er verschillende conferentiedocumenten beschikbaar, die door het secretariaat op
de website van het EP zijn geplaatst of binnenkort zullen worden geplaatst. Dit omvat de
verslagen van de onlinesessies van de Europese burgerpanels 1 en 2 (verspreid onder de leden);
het 3e tussentijdse verslag van het digitale platform (wordt gepubliceerd op 9 december 2021)
en verschillende nationale panelverslagen, met name de aanbevelingen van de Franse nationale
panels.

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

Gedachtewisseling

De voorzitter leidt het onderwerp in.

Sprekers (leden): Gabriele BISCHOFF, Morten LØKKEGAARD, Daniel FREUND,
Laura HUHTASAARI, Michiel HOOGEVEEN, Helmut SCHOLZ, Manfred WEBER.

De voorzitter rondt het onderwerp af.

(Webstream)

5. Gedachtewisseling over de stand van zaken met betrekking tot de conferentie over de
toekomst van Europa (tussentijdse verslagen van het platform en burgerpanels) over
“Klimaatverandering, milieu/gezondheid” en “EU in de wereld/migratie”, met deelnemers
afkomstig van het maatschappelijk middenveld en de sociale partners

Gedachtewisseling

De voorzitter leidt het onderwerp in.
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De daaropvolgende gedachtewisseling is onderverdeeld in vier debatten over de
volgende subthema’s, in de onderstaande volgorde. Een externe spreker van een andere
conferentiecomponent — namelijk de sociale partners en het maatschappelijk
middenveld — leidt elk debat in:

1) “Klimaatverandering, milieu”

2) “Gezondheid”

3) “Europa in de wereld”

4) “Migratie”

Sprekers (leden en gasten):

“Klimaatverandering, milieu”: Livia SPERA (European Transport Workers — ETF);
Herbert DORFMANN; Gabriele BISCHOFF; Eleonora EVI; Laura HUHTASAARI;
Beata SZYDLO; Vera TAX; Livia SPERA (ETF)

“Gezondheid”: Valeria RONZITTI (Diensten van algemeen belang); Patricia TOIA;
Alin MITUTA; Dolors MONTSERRAT; Domènec RUIZ DEVESA;
Valeria RONZITTI (Diensten van algemeen belang)

“Europa in de wereld”: Yves BERTONCINI (European Movement International-
EMI); Danuta HUEBNER; Deirdre CLUNE; Vladimir BILCIK; Yves BERTONCINI
(EMI)

“Migratie”: Milosh RISTOVSKI (Young European Federalists-YEF);
Marc ANGEL; Jordi SOLÉ; Gunnar BECK; Angel DZHAMBAZKI;
Milosh RISTOVSKI (YEF)

De voorzitter rondt het onderwerp af.

4. Rondvraag

-

5. Volgende vergaderingen

12 januari 2022 in Brussel.

De vergadering wordt om 18.43 uur gesloten.
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PRESENTIELIJST

FYSIEK AANWEZIG IN DE VERGADERZAAL

ANGEL,BECK, BILČÍK, BISCHOFF, CSEH, DORFMANN, EVI,
FREUND,GOZI,HOOGEVEEN, HUHTASAARI, KARAS, LØKKEGAARD, METSOLA,
MITUŢA, PAGAZAURTUNDÚA, PUIGDEMONT I CASAMAJÓ, RUIZ DEVESA,
SCHOLZ, SOLÉ, TAX, VERHOFSTADT

DEELNAME OP AFSTAND

Al-SALHANI, ARIMONT, BENTELE, BIZZOTTO, CHARAZNOVA, CHRISTOFOROU,
CIMOSZEWICZ, CLUNE, DE LANGE, DOBREV, DURAND, DZHAMAZKI, FARRENG,
HAIDER, HÜBNER, KANKO, KUBILIUS, MEBAREK, MEIMARAKIS MONTSERRAT,
MUREȘAN, NIENAß, PAPADIMOULIS, PICULA, SCHIEDER, SILVA PEREIRA,
SZYDŁO, TRÓCSÁNYI, UŠAKOVS, TOIA, WISELER-LIMA, YENBOU


