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1. Vedtagelse af dagsordenen Forslag til dagsorden (2022)0302_DA

Dagsordenen vedtoges.

2. Meddelelser fra formanden

I lyset af de seneste begivenheder meddelte formanden medlemmerne, at det var
hensigten at indbyde en delegation af ukrainske flygtninge til arbejdet i konferencens
plenarforsamling for at få dem til at deltage aktivt som interessenter i processen, navnlig
i debatten om emnet "EU i verden".
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Formanden opfordrede Parlamentet til at være endnu mere ambitiøs for konferencen.
Han opfordrede til, at der blev indledt et konvent, som skulle bekendtgøres den 9. maj i
en fælles erklæring fra de tre formænd om konferencens resultater. I den forbindelse tog
Manfred WEBER og Michiel HOOGEVEEN ordet. Efter forslag fra formanden enedes
medlemmerne om at fortsætte drøftelserne om dette punkt på det næste
delegationsmøde.

Endvidere fremlagde formanden resultatet af den endelige runde af de fire europæiske
borgerpaneler og den reviderede kalender, som medformændene havde foreslået.
Sidstnævnte skal stadig godkendes af bestyrelsen med henblik på at tilføje endnu et
plenarmøde i april. Han skitserede det forventede arbejde i konferencens
plenarforsamling i de næste to måneder som følger:

- Mødeperiode I i marts: præsentation og drøftelse af anbefalingerne fra panelerne
1 og 4

- Mødeperiode II i marts: arbejdsgruppernes drøftelse og debriefing af
plenarforsamlingen om det arbejde, der var gjort

- Mødeperiode I i april: drøftelse af alle arbejdsgruppernes forslag
- Mødeperiode II i april: (stadig med forbehold af bestyrelsens godkendelse):

afslutning af arbejdet på grundlag af eventuelt omarbejdede forslag i
arbejdsgrupperne. Ved afslutningen af denne proces vil borgerne have mulighed
for at udtale sig om forslagene, dog uden et "veto".

- 9. maj: afsluttende arrangement og en fælles erklæring fra de tre formænd, der
officielt bekræfter deres engagement i den aftalte opfølgning.

Endelig meddelte formanden delegationen flere dokumenter af interesse. Disse omfatter
for det første to undersøgelser af i alt fire undersøgelser foretaget af Parlamentets
tjenestegrene, der skitserer Parlamentets holdning og eventuelle
eksisterende/kommende EU-forslag og -retsakter for hver af henstillingerne. Denne
oversigt udarbejdes af Den Europæiske Forskningstjeneste (EPRS) sammen med
Generaldirektoratet for Interne Politikker (IPOL) og Generaldirektoratet for Eksterne
Politikker (EXPO). For det andet modtog medlemmerne de retningslinjer, som
formændene havde vedtaget om, hvordan man kunne gå fra borgerhenstillinger til
plenarforslag. For det tredje nævnte formanden, at arbejdet med Parlamentets interne
arbejdsmetoder for denne sidste fase, som ville blive rundsendt inden længe, var ved at
blive afsluttet.

Som konklusion mindede formanden medlemmerne om det andet fælles møde mellem
de nationale parlamenter og Europa-Parlamentets delegationer til konferencen den 24.
marts i Strasbourg med henblik på at drøfte et fælles dokument med fælles forslag.
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3. Drøftelse om anbefalingerne fra det europæiske borgerpanel 1 om "En stærkere økonomi,
social retfærdighed og beskæftigelse/Uddannelse, kultur, ungdom og sport/digital
omstilling" og det europæiske borgerpanel 4 om "EU i verden/migration" som forberedelse
til konferencens plenarforsamling den 11.-12. marts 2022

Drøftelse

Formanden indledte punktet.

Den efterfølgende drøftelse blev opdelt i fem drøftelser om de tilsvarende underemner
i nedenstående rækkefølge. Den ansvarlige koordinator i Europa-Parlamentet indledte
hver forhandling, når denne var til stede:

(1) ”En stærkere økonomi, social retfærdighed og job”
(2) ”Uddannelse, kultur, ungdom og sport”
(3) "Digital omstilling"

(4) ”Europa i verden"
(5) "Migration".

Der var indlæg af følgende medlemmer:

(1) ”En stærkere økonomi, social retfærdighed og job”: Siegfried MUREŞAN, Nicola
BEER, Domènec RUIZ DEVESA, Monika VANA, Michiel HOOGEVEEN, Sandra
PEREIRA, Sirpa PIETIKÄINEN, Niklas NIENASS.

(2) ”Uddannelse, kultur, ungdom og sport”: Laurence FARRENG, Isabel WISELER-
LIMA, Victor NEGRESCU, Niklas NIENASS, Helmut SCHOLZ, Alicia HOMS
GINEL.

(3) ”Digital omstilling": Alessandro PANZA, Sandra PEREIRA, Josianne CUTAJAR.

(4) ”Europa i verden”: Andrius KUBILIUS, Costas MAVRIDES, Hélène LAPORTE,
Danuta HÜBNER, Domènec RUIZ DEVESA, Paulo RANGEL.

(5) "Migration": Marc ANGEL, Sunčana GLAVAK, Nils UŠAKOVS, Jordi SOLÉ,
Gunnar BECK, Pernando BARRENA ARZA.

Formanden afsluttede punktet.
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4. Diverse sager

-

5. Næste møde

Den 16. marts 2022 i Bruxelles.

Mødet hævet kl. 19.15.
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