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ATA
da reunião de 8 de dezembro de 2021, das 16.15 às 18.45

Bruxelas

Sala SPAAK 1A2

A reunião tem início às 16.20 de quarta-feira, 8 de dezembro de 2021, sob a presidência de
Guy VERHOFSTADT (presidente).

(À porta fechada)

1. Aprovação da ordem do dia Projeto de ordem do dia (2021) 0112_PT

A ordem do dia é aprovada na versão proposta.

2. Comunicações da presidência

O presidente informa os membros das recentes alterações na composição da delegação:
Ivan VILIBOR SINČI (NI, HR) substituiu Dorien ROOKMAKER (NI, NL). Johan
DANIELSSON (S &D, SE) deixou o Parlamento, em 30 de novembro de 2021, para
desempenhar as funções de Ministro da Habitação e Ministro-Adjunto do Emprego na
Suécia; o grupo comunicará o seu substituto em devido tempo. Consequentemente, a
delegação do PE agora conta temporariamente 107 membros.
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O presidente informa ainda sobre as suas reuniões recentes na qualidade de presidente da
delegação, incluindo a participação na sessão plenária da COSAC (30 de novembro de 2021),
que confirmou o objetivo de organizar uma reunião conjunta das delegações do Parlamento
Europeu e dos parlamentos nacionais na sessão plenária da Conferência sobre o Futuro da
Europa. A reunião conjunta poderá ter lugar à margem da Conferência Plenária, em 17 de
fevereiro de 2022 (a confirmar). O presidente apresenta possíveis elementos do projeto de
ordem do dia e convida os deputados a apresentarem as suas observações sobre os mesmos por
escrito.

Por último, o presidente anuncia vários documentos de interesse para a delegação. Em primeiro
lugar, o presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais (AFCO) transmitiu sete
documentos de trabalho que a comissão elaborou no contexto da Conferência. Os documentos
estão publicados no sítio Web da delegação do PE (hiperligação). Em segundo lugar, estão
disponíveis vários documentos da Conferência, que foram ou serão em breve partilhados pelo
Secretariado na página Web do PE. Nestes incluem-se os relatórios das sessões em linha dos
painéis de cidadãos europeus 1 e 2 (distribuídos aos deputados); o 3.º relatório intercalar da
Plataforma Digital (a publicar em 9 de dezembro de 2021) e diversos relatórios dos painéis
nacionais, em especial as recomendações dos painéis nacionais franceses.

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

Troca de opiniões

O presidente dá início ao debate sobre este ponto.

Intervêm os seguintes deputados: Gabriele BISCHOFF, Morten LØKKEGAARD,
Daniel FREUND, Laura HUHTASAARI, Michiel HOOGEVEEN, Helmut SCHOLZ,
Manfred WEBER.

O presidente encerra o debate sobre este ponto.

(Transmissão via Internet)

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 «Alterações
climáticas, ambiente/saúde» e «A UE no mundo/migração», com representantes da
sociedade civil e dos parceiros sociais

Troca de opiniões

O presidente dá início ao debate sobre este ponto.
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A troca de pontos de vista subsequente é dividida em quatro debates sobre os subtemas
correspondentes, pela ordem indicada abaixo. Um orador externo de outra componente
da Conferência – ou seja, Parceiros Sociais e Sociedade Civil – apresenta cada debate,
respetivamente:

(1) “Alterações climáticas e ambiente”;

(2) “Saúde”;

(3) “A Europa no mundo” e

(4) “Migração”

Intervenções:

“Alterações climáticas e ambiente”: Livia SPERA (Federação Europeia dos
Trabalhadores dos Transportes – ETF); Herbert DORFMANN; Gabriele BISCHOFF;
Eleonora EVI; Laura HUHTASAARI;
Beata SZYDLO; Vera TAX; Livia SPERA (ETF)

“Saúde”: Valeria RONZITTI (Serviços de Interesse Geral – SIG); Patricia TOIA;
Alin MITUTA; Dolors MONTSERRAT; Domènec RUIZ DEVESA;
Valeria RONZITTI (SIG)

“A Europa no mundo”: Yves BERTONCINI (Movimento Europeu Internacional –
MEI); Danuta HUEBNER; Deirdre CLUNE; Vladimir BILCIK; Yves BERTONCINI
(MEI);

“Migração”: Milosh Ristovski (Jovens Federalistas Europeus – YEF);
Marc ANGEL; Jordi SOLÉ; Gunnar BECK; Angel DZHAMBAZKI;
Milosh RISTOVSKI (YEF)

O presidente encerra o debate sobre este ponto.

4. Diversos

-

5. Próximas reuniões

12 de janeiro de 2022, em Bruxelas.

A reunião é encerrada às 18.43.
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