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PROTOKOLL
från sammanträdet den 2 mars 2022 kl. 16.15-18.45
Bryssel

Sammanträdet öppnades onsdagen den 2 mars 2022 kl. 16.23 med under ledning av Guy
Verhofstadt (delegationsordförande).

(Webbsändning)
1.
Godkännande av föredragningslistan
(2022)0302_EN

Utkast till föredragningslista

Föredragningslistan antogs i den form som föreslagits.
2.

Meddelanden från ordföranden
Mot bakgrund av den senaste tidens händelser informerade ordföranden ledamöterna
om avsikten att bjuda in en delegation av ukrainska flyktingar till konferensens
plenarförsamling för att få dem att aktivt delta som aktörer i processen, särskilt i
debatten om ämnet ”EU i världen”.
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Ordföranden uppmanade parlamentet att ha ännu större ambitioner för konferensen. Han
föreslog att man skulle inleda ett nytt konvent, som skulle tillkännages den 9 maj i en
gemensam förklaring från de tre ordförandena om konferensens resultat. Manfred
Weber och Michiel Hoogeveen yttrade sig i denna fråga. På förslag av ordföranden
enades ledamöterna om att diskutera denna fråga mer vid nästa
delegationssammanträde.
Ordföranden redogjorde dessutom för resultatet av den sista omgången av de fyra
europeiska medborgarpanelerna och den reviderade tidsplan som föreslagits av
medordförandena. Tidsplanen hade ännu inte godkänts av styrelsen; ytterligare ett
plenarmöte skulle kunna läggas till i april. Han redogjorde för det förväntade arbetet i
konferensens plenarförsamling under de kommande två månaderna:
-

-

Plenarsessionen i mars I: presentation och diskussion av rekommendationerna från
panelerna 1 och 4.
Plenarsessionen i mars II: diskussion och avrapportering från arbetsgrupperna om
det arbete som utförts.
Plenarsessionen i april I: diskussion om samtliga förslag från arbetsgrupperna.
Plenarsessionen i april II: (ännu inte godkänd av styrelsen): slutförande av arbetet,
baserat på eventuellt omarbetade förslag i arbetsgrupperna. I slutet av denna process
skulle medborgarna ha möjlighet att komma till tals om förslagen, dock utan
vetorätt.
9 maj: avslutningsevenemang och en gemensam förklaring från de tre
ordförandena med ett formellt åtagande för den överenskomna uppföljningen.

Slutligen aviserade ordföranden flera dokument av intresse för delegationen. För det
första två studier – av totalt fyra – från parlamentets avdelningar om parlamentets
ståndpunkt och eventuella befintliga/kommande EU-förslag och EU-rättsakter för var
och en av rekommendationerna. Den här översikten hade tagits fram av Europeiska
utredningstjänsten (EPRS) tillsammans med generaldirektoraten för EU-intern politik
(IPOL) och EU-extern politik (EXPO). För det andra fick ledamöterna
medordförandenas överenskomna riktlinjer om hur man ska gå från
medborgarrekommendationer till förslag i kammaren. För det tredje nämnde
ordföranden att man befann sig i slutskedet av arbetet med parlamentets interna
arbetsmetoder för denna sista fas, som skulle skickas ut inom kort.
Sammanfattningsvis påminde ordföranden ledamöterna om det andra gemensamma
mötet
mellan
de
nationella
parlamentens
och
Europaparlamentets
konferensdelegationer den 24 mars i Strasbourg, i syfte att diskutera ett gemensamt
dokument med gemensamma förslag.
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3. Diskussion om rekommendationerna från den europeiska medborgarpanelen 1 om ”en
starkare ekonomi, social rättvisa och sysselsättning/utbildning, kultur, ungdomsfrågor och
idrott/digital omställning” och den europeiska medborgarpanelen 4 om ”EU i
världen/migration”, inför konferensens plenarsammanträde den 11–12 mars 2022
Diskussion
Ordföranden inledde punkten.
Den efterföljande diskussionen delades upp i fem debatter om respektive underämnen,
i följande ordning: Europaparlamentets ansvariga samordnare, om närvarande, inledde
varje debatt:
1) ”En starkare ekonomi, social rättvisa och sysselsättning”
2) ”Utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott”
3) ”Digital omställning”
4) ”Europa i världen”
5) ”Migration”

Följande ledamöter yttrade sig:
1) ”En starkare ekonomi, social rättvisa och sysselsättning”: Siegfried MUREŞAN,
Nicola BEER, Domènec RUIZ DEVESA, Monika VANA, Michiel HOOGEVEEN,
Sandra PEREIRA, Sirpa PIETIKÄINEN, Niklas NIENASS.
2) ”Utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott”: Laurence FARRENG, Isabel
WISELER-LIMA, Victor NEGRESCU, Niklas NIENASS, Helmut SCHOLZ, Alicia
HOMS GINEL.
3) ”Digital omställning”: Alessandro PANZA, Sandra PEREIRA, Josianne
CUTAJAR.
4) ”Europa i världen”: 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.
Ordföranden avslutade punkten.
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4.

Övriga frågor
-

5.

Kommande sammanträden

16 mars 2022 i Bryssel.

Sammanträdet avslutades kl. 19.15.
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NÄRVAROLISTA

NÄRVARANDE I SAMMANTRÄDESLOKALEN
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

NÄRVARANDE PÅ DISTANS

Al-SAHLANI, BARRENA ARZA, BECK, BIZZOTTO, CLUNE, CUTAJAR, FARRENG,
GLAVAK, HÜBNER, HUHTASAARI, KUMPULA-NATRI, LAPORTE, MAVRIDES,
NIENAß, PANZA, RANGEL, SCHEIDER, TOIA, VANA
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