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Parlamentul European
2019-2024

Delegația la Conferința privind viitorul Europei

DCFE_PV(2021)1208_1

PROCES-VERBAL
al reuniunii din 8 decembrie 2021, 16.15-18.45

Bruxelles

Sala SPAAK 1A2

Reuniunea a fost deschisă miercuri, 8 decembrie 2021, la ora 16.20, fiind prezidată de Guy
Verhofstadt (președinte).

(cu ușile închise)

1. Adoptarea ordinii de zi Proiect de ordine de zi (2021)0112_RO

Ordinea de zi a fost adoptată în forma propusă.

2. Comunicări ale președinției

Președintele i-a informat pe deputați cu privire la modificările recente în componența
delegației: Dl Ivan VILIBOR SINČIĆ (NI, HR) a înlocuit-o pe dna Dorien
ROOKMAKER (NI, NL). Dl Johan DANIELSSON (S&D, SE) a părăsit Parlamentul
începând cu 30 noiembrie 2021 pentru a ocupa funcția de ministru pentru locuințe și
ministru adjunct pentru ocuparea forței de muncă în Suedia; grupul va comunica în timp
util numele persoanei care îl va înlocui. Prin urmare, delegația Parlamentului este
alcătuită acum, temporar, din 107 membri.
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Președintele a informat, de asemenea, cu privire la reuniunile sale recente în calitate de
președinte al delegației, inclusiv cu privire la participarea la reuniunea plenară a COSAC (30
noiembrie 2021), care a confirmat obiectivul de a organiza o reuniune comună a delegațiilor
Parlamentului European și ale parlamentelor naționale la adunarea plenară a Conferinței privind
viitorul Europei. Ședința comună ar putea avea loc în paralel cu adunarea plenară a conferinței,
la 17 februarie 2022 (de confirmat). Președintele a prezentat posibile elemente ale proiectului
de ordine de zi și i-a invitat pe deputați să își prezinte observațiile în scris cu privire la acestea.

În fine, președintele a comunicat delegației mai multe documente de interes. În primul rând,
președintele Comisiei pentru afaceri constituționale (AFCO) a transmis șapte documente de
lucru pe care comisia le-a elaborat în contextul conferinței. Documentele sunt publicate pe site-
ul internet al delegației Parlamentului (link). În al doilea rând, sunt disponibile mai multe
documente ale conferinței, care au fost sau vor fi comunicate în curând de Secretariat pe pagina
de internet a Parlamentului. Printre acestea se numără rapoartele sesiunilor online ale grupurilor
de dezbatere ale cetățenilor europeni 1 și 2 (transmise deputaților); al 3-lea raport intermediar
al platformei digitale (care urmează să fie publicat la 9 decembrie 2021) și diverse rapoarte ale
grupurilor naționale, în special recomandările grupurilor naționale franceze.

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

Președintele a închis punctul.

(Transmisiune în direct pe internet)

5. Schimb de opinii privind stadiul actual al dezbaterilor în Conferința privind viitorul
Europei (rapoartele intermediare ale platformei și grupurilor de cetățeni) privind
„Schimbările climatice, mediul/sănătatea” și „UE în lume/migrația”, cu participarea
reprezentanților societății civile și ai partenerilor sociali

Schimb de opinii

Președintele a deschis punctul.
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Schimbul de opinii care a urmat a fost împărțit în patru dezbateri pe teme secundare
corespunzătoare, în ordinea indicată mai jos. Un vorbitor extern din cadrul unei alte
componente a conferinței, și anume partenerii sociali și societatea civilă, a prezentat
fiecare dezbatere, respectiv:

(1) „Schimbările climatice, mediu”;

(2) „Sănătate”;

(3) „Europa în lume” și

(4) „Migrația”.

Au luat cuvântul următorii deputați și invitați:
„Schimbările climatice, mediu”: Livia SPERA (Federația Europeană a Lucrătorilor din
Transporturi – ETF); Herbert DORFMANN; Gabriele BISCHOFF; Eleonora EVI;
Laura HUHTASAARI;
Beata SZYDLO; Vera TAX; Livia SPERA (ETF)

„Sănătate”: Valeria RONZITTI (Servicii de interes general – SIG); Patricia TOIA;
Alin MITUTA; Dolors MONTSERRAT; Domènec RUIZ DEVESA;
Valeria RONZITTI (SGI)

„Europa în lume”: Yves BERTONCINI (Mișcarea Europeană Internațională - EMI);
Danuta HUEBNER; Deirdre CLUNE; Vladimir BILCIK; Yves BERTONCINI
(Mișcarea Europeană Internațională);
„Migrația”: Milosh RISTOVSKI (Tinerii Federaliști Europeni - YEF);
Marc ANGEL; Jordi SOLÉ; Gunnar BECK; Angel DZHAMBAZKI;
Milosh RISTOVSKI (YEF)

Președintele a închis punctul.

4. Chestiuni diverse

-

5. Reuniuni următoare

12 ianuarie 2022, Bruxelles

Reuniunea a fost închisă la ora 18.43.
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-LISTA DE PREZENȚĂ

PREZENȚI FIZIC ÎN SALĂ

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

PREZENȚĂ DE LA DISTANȚĂ

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


