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NOTULEN
van de vergadering van 2 maart 2022, 16.15 - 18.45 uur

Brussel

De vergadering wordt op woensdag 2 maart 2022 om 16.23 uur geopend onder
voorzitterschap van Guy VERHOFSTADT (voorzitter).

(Webstream)

1. Aanneming van de agenda Ontwerpagenda (2022)0302_EN

De agenda wordt aangenomen zoals voorgesteld.

2. Mededelingen van de voorzitter

In het licht van de recente gebeurtenissen stelt de voorzitter de leden in kennis van het
voornemen om een delegatie van Oekraïense vluchtelingen uit te nodigen voor de
werkzaamheden van de plenaire vergadering van de Conferentie, zodat zij als
belanghebbenden actief aan het proces kunnen deelnemen, met name aan het debat over
het thema “De EU in de wereld”.
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De voorzitter vraagt het Parlement nog ambitieuzer te zijn voor de Conferentie. Hij pleit
ervoor de aanzet te geven tot een Conventie en die op 9 mei aan te kondigen in een
gemeenschappelijke verklaring van de drie voorzitters over de resultaten van de
Conferentie. Manfred WEBER en Michiel HOOGEVEEN voeren hierover het woord.
Op voorstel van de voorzitter komen de leden overeen dit punt verder te bespreken
tijdens de volgende vergadering van de delegatie.

Voorts presenteert de voorzitter het resultaat van de laatste ronde van de vier Europese
burgerpanels en het door de covoorzitters voorgestelde herziene tijdschema. Dit laatste
moet nog worden goedgekeurd door de raad van bestuur, met het oog op de toevoeging
van een extra plenaire vergadering in april. Hij schetst de verwachte werkzaamheden
van de plenaire vergadering van de Conferentie in de komende twee maanden als volgt:

- Plenaire vergadering maart I: presentatie en bespreking van de aanbevelingen van
de panels 1 en 4;

- Plenaire vergadering maart II: bespreking en debriefing van de plenaire
vergadering door de werkgroepen over de verrichte werkzaamheden;

- Vergaderperiode april I: bespreking van alle voorstellen van de werkgroepen;
- Vergaderperiode april II (moet nog door de raad van bestuur worden

goedgekeurd): afronding van de werkzaamheden op basis van mogelijk herziene
voorstellen in de werkgroepen. Aan het einde van dit proces zullen de burgers zich
over de voorstellen kunnen uitspreken, maar zonder “vetorecht”.

- 9 mei: slotevent en een gezamenlijke verklaring van de drie voorzitters waarin zij
zich formeel engageren tot de overeengekomen follow-up.

Tot slot geeft de voorzitter toelichting bij een aantal documenten die van belang zijn
voor de delegatie. Ten eerste gaat het om twee studies – op een totaal van vier – van de
diensten van het Parlement, waarin voor elk van de aanbevelingen het standpunt van het
EP en eventuele bestaande/toekomstige voorstellen en besluiten van de EU worden
geschetst. Dit overzicht wordt opgesteld door de Europese Onderzoeksdienst (EPRS),
samen met de directoraten-generaal Intern Beleid (IPOL) en Extern Beleid (EXPO). Ten
tweede ontvangen de leden de door de covoorzitters overeengekomen richtsnoeren voor
hoe de aanbevelingen van de burgers kunnen worden omgezet in voorstellen voor de
plenaire vergadering. Ten derde deelt de voorzitter mee dat de laatste hand wordt gelegd
aan de interne werkmethoden van het EP voor deze laatste fase, die binnenkort zullen
worden verspreid.

Tot slot herinnert de voorzitter de leden aan de tweede gezamenlijke vergadering van
de delegaties van de nationale parlementen en het Europees Parlement op 24 maart in
Straatsburg, die tot doel heeft een gezamenlijk document met gemeenschappelijke
voorstellen te bespreken.
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3. Gedachtewisseling over de aanbevelingen van Europees burgerpanel 1 over “Een sterkere
economie, sociale rechtvaardigheid en banen/onderwijs, cultuur, jeugd en sport/digitale
transformatie” en Europees burgerpanel 4 over “De EU in de wereld/migratie”, ter
voorbereiding van de plenaire vergadering van de conferentie op 11 en 12 maart 2022

Gedachtewisseling

De voorzitter leidt het onderwerp in.

De daaropvolgende gedachtewisseling is onderverdeeld in vijf debatten over de
volgende subthema’s, in onderstaande volgorde. Indien de verantwoordelijke
coördinator van het Europees Parlement aanwezig is, leidt deze elk debat in,
respectievelijk:

1) “Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid”;
2) “Onderwijs, cultuur, jeugdzaken en sport”;
3) “Digitale transformatie”;
4) “Europa in de wereld”;
5) “Migratie”.

Sprekers (leden):

1) “Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid”: Siegfried
MUREŞAN, Nicola BEER, Domènec RUIZ DEVESA, Monika VANA, Michiel
HOOGEVEEN, Sandra PEREIRA, Sirpa PIETIKÄINEN, Niklas NIENASS.

2) “Onderwijs, cultuur, jeugdzaken en sport”: Laurence FARRENG, Isabel WISELER-
LIMA, Victor NEGRESCU, Niklas NIENASS, Helmut SCHOLZ, Alicia HOMS
GINEL.

3) “Digitale transformatie”: Alessandro PANZA, Sandra PEREIRA, Josianne
CUTAJAR.

4) “Europa in de wereld”: Andrius KUBILIUS, Costas MAVRIDES, Hélène
LAPORTE, Danuta HÜBNER, Domènec RUIZ DEVESA, Paulo RANGEL.

5) “Migratie”: Marc ANGEL, Sunčana GLAVAK, Nils UŠAKOVS, Jordi SOLÉ,
Gunnar BECK, Pernando BARRENA ARZA.

De voorzitter rondt het onderwerp af.
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4. Rondvraag

-

5. Volgende vergadering

16 maart 2022 in Brussel.

De vergadering wordt om 19.15 uur gesloten.
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P R E S E N T I E L I J S T

F Y S I E K  A A N W E Z I G  I N  D E  V E R G A D E R Z A A L

ANGEL, BECK, BEER, DURAND, GLAVAK, GOZI, HOMS GINEL, HOOGEVEEN,

KARAS, KUBILIUS, MAVRIDES, MUREŞAN, NEGRESCU, OLIVIER, PEREIRA,

PIETIKÄINEN, PUIGDEMONT I CASAMAJÓ, RANGEL, RUIZ DEVESA, SCHIEDER,

SCHOLZ, SILVA PEREIRA, SOLÉ, UŠAKOVS, VERHOFSTADT, WISELER-LIMA

D E E L N A M E  O P  A F S T A N D

Al-SAHLANI, BARRENA ARZA, BECK, BIZZOTTO, CLUNE, CUTAJAR, FARRENG,

GLAVAK, HÜBNER, HUHTASAARI, KUMPULA-NATRI, LAPORTE, MAVRIDES,

NIENAß, PANZA, RANGEL, SCHEIDER, TOIA, VANA


