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Delegația la Conferința privind viitorul Europei

DCFE_PV(2022)0302_1

PROCES-VERBAL
al reuniunii din 2 martie 2022, 16.15-18.45

Bruxelles

Reuniunea a fost deschisă miercuri, 2 martie 2022, la ora 16.23, fiind prezidată de Guy
VERHOFSTADT (președinte).

(Transmisiune în direct pe internet)

1. Adoptarea ordinii de zi Proiect de ordine de zi (2022)0302_RO

Ordinea de zi a fost adoptată în forma propusă.

2. Comunicări ale președinției

Având în vedere evenimentele recente, președintele a informat deputații cu privire la
intenția sa de a invita o delegație a refugiaților ucraineni la lucrările sesiunii plenare a
conferinței, pentru ca aceștia să participe activ în calitate de părți interesate ale acestui
proces, în special la dezbaterea pe tema „UE în lume”.
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Președintele a invitat Parlamentul să fie și mai ambițios privind conferința. El a solicitat
inițierea unei convenții, care să fie anunțată la 9 mai într-o declarație comună a celor
trei președinți privind rezultatele conferinței. În această privință, au luat cuvântul
Manfred WEBER și Michiel HOOGEVEEN. La propunerea președintelui, deputații au
convenit să discute în continuare acest punct în cadrul următoarei reuniuni a delegației.

În plus, președintele a prezentat rezultatul rundei finale a celor patru grupuri de
dezbatere ale cetățenilor europeni și calendarul revizuit propus de copreședinți. Acesta
din urmă nu a fost încă aprobat de Comitetul executiv, pentru că se preconizează
adăugarea unei reuniuni plenare suplimentare în luna aprilie. Președintele a prezentat
lucrările prevăzute pentru sesiunea plenară a conferinței în următoarele două luni, după
cum urmează:

- Sesiunea plenară din martie I: prezentarea și discutarea recomandărilor formulate
de grupurile nr. 1 și nr. 4;

- Sesiunea plenară din martie II: discuții și informarea plenului de către grupurile
de lucru cu privire la activitatea desfășurată;

- Sesiunea din aprilie I: discutarea tuturor propunerilor grupurilor de lucru;
- Sesiunea din aprilie II (sub rezerva aprobării de către Comitetul executiv):

încheierea lucrărilor, pe baza unor eventuale propuneri revizuite în cadrul grupurilor
de lucru. La sfârșitul acestui proces, cetățenii vor avea posibilitatea de a se
exprima cu privire la propuneri, însă fără drept de veto.

- 9 mai: evenimentul de închidere și o declarație comună a celor trei președinți în
care se afirmă în mod oficial angajamentul lor cu privire la acțiunile ulterioare
convenite.

În fine, președintele a comunicat delegației mai multe documente de interes. Printre
acestea se află, în primul rând, două studii – dintr-un total de patru – realizate de
serviciile Parlamentului, care prezintă poziția PE și propunerile și actele
existente/viitoare ale UE pentru fiecare dintre recomandări. Această prezentare generală
este realizată de Serviciul European de Cercetare (EPRS), împreună cu Direcția
Generală Politici Interne (IPOL) și Direcția Generală Politici Externe (EXPO). În al
doilea rând, deputații au primit orientările convenite de copreședinți cu privire la modul
în care se va trece de la recomandările cetățenilor la propuneri în plen. În al treilea rând,
președintele a menționat că sunt în curs de finalizare lucrările privind metodele de lucru
interne ale PE pentru această ultimă etapă, care vor fi difuzate în curând.

În concluzie, președintele le-a reamintit deputaților despre cea de a doua reuniune
comună a parlamentelor naționale și a delegațiilor Parlamentului European la conferință,
care urmează să aibă loc la 24 martie la Strasbourg, cu scopul de a discuta un document
comun cu propuneri comune.
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3. Schimb de opinii privind recomandările Grupului de dezbatere al cetățenilor europeni nr.
1 pe tema „O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă/Educație, cultură,
tineret și sport/Transformarea digitală” și ale Grupului de dezbatere al cetățenilor europeni
nr. 4 pe tema „UE în lume/Migrația”, în vederea pregătirii sesiunii plenare a conferinței din
11 și 12 martie 2022

Schimb de opinii

Președintele a deschis acest punct.

Schimbul de opinii care a urmat a fost împărțit în cinci dezbateri pe subiectele
secundare corespunzătoare, în ordinea indicată mai jos. Coordonatorul responsabil al
Parlamentului European, dacă era prezent, a prezentat fiecare dezbatere, și anume:

(1) „O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă”;
(2) „Educație, cultură, tineret și sport”;
(3) „Transformarea digitală”;
(4) „Europa în lume”;
(5) „Migrația”.

Au luat cuvântul următorii deputați:

(1) „O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă”: Siegfried
MUREȘAN, Nicola BEER, Domènec RUIZ DEVESA, Monika VANA, Michiel
HOOGEVEEN, Sandra PEREIRA, Sirpa PIETIKÄINEN, Niklas NIENASS.

(2) „Educație, cultură, tineret și sport”: Laurence FARRENG, Isabel WISELER-
LIMA, Victor NEGRESCU, Niklas NIENASS, Helmut SCHOLZ, Alicia HOMS
GINEL.

(3) „Transformarea digitală”: Alessandro PANZA, Sandra PEREIRA, Josianne
CUTAJAR.

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

(5) „Migrația”: Marc ANGEL, Sunčana GLAVAK, Nils UŠAKOVS, Jordi SOLÉ,
Gunnar BECK, Pernando BARRENA ARZA.

Președintele a închis punctul.
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4. Chestiuni diverse

-

5. Reuniuni următoare

16 martie 2022, Bruxelles

Reuniunea a fost închisă la ora 19.15.
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LISTA DE PREZENȚĂ

PREZENȚI FIZIC ÎN SALĂ

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

KARAS, KUBILIUS, MAVRIDES, MUREȘAN, NEGRESCU, OLIVIER, PEREIRA,

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

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

PREZENȚĂ DE LA DISTANȚĂ

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

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

NIENAß, PANZA, RANGEL, SCHEIDER, TOIA, VANA


