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Parlamentul European
2019-2024

Delegația la Conferința privind viitorul Europei

DCFE_PV(2022)0112_1

PROCES-VERBAL
al reuniunii din 12 ianuarie 2022, 16.15-18.45

Bruxelles

Reuniunea a fost deschisă miercuri, 12 ianuarie 2022, la ora 16.25, fiind prezidată de Guy
VERHOFSTADT (președinte).

(cu ușile închise)

1. Adoptarea ordinii de zi Proiect de ordine de zi (2022)0112_1

Ordinea de zi a fost adoptată în forma propusă.

2. Comunicări ale președinției

Președintele a informat deputații cu privire la modificările aduse recent calendarului de
conferințe, și anume amânarea grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni nr. 1 și
nr. 4 pentru 25-27 și, respectiv, 11-12 februarie. Programarea grupului de dezbatere nr.
3 a fost menținută pentru 7-9 ianuarie. Recomandările grupurilor de dezbatere ale
cetățenilor nr. 2 și nr. 3 urmează să fie prezentate și discutate în cadrul sesiunii plenare
a conferinței din 22-23 ianuarie, iar recomandările grupurilor de dezbatere ale
cetățenilor nr. 1 și nr. 4 – în cadrul sesiunii plenare din 10-11 martie. Vor avea loc sesiuni
plenare suplimentare la 25-26 martie și 8-9 aprilie, cu posibilitatea unei a doua sesiuni
plenare la sfârșitul lunii aprilie. Rezultatul conferinței urmează să fie prezentat la 9 mai.

În scurt timp vor fi comunicate precizări suplimentare cu privire la metodologia și
calendarul grupurilor de lucru în plen, precum și cu privire la reuniunile pregătitoare
corespunzătoare ale membrilor delegației PE.
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Președintele a anunțat că a difuzat cele două seturi de recomandări și, în urma solicitării
Grupului ECR, un document privind procesul de selecție a experților din juriu.

Președintele a anunțat, de asemenea, că se așteaptă reacția la o scrisoare adresată
președinților cu privire la finanțarea conferinței.

Cu privire la acest punct, a luat cuvântul Gwendoline DELBOS-CORFIELD.

3. Aprobarea proiectului de proces-verbal al reuniunii din 8 decembrie 2021 (PV – PE
702.722v01-00)

Procesul-verbal al reuniunii delegației PE din 8 decembrie 2021 a fost aprobat.

Cu privire la acest punct, a luat cuvântul Gwendoline DELBOS-CORFIELD.

(Transmisiune în direct pe internet)

4. Schimb de opinii privind recomandările grupurilor de dezbatere ale cetățenilor
europeni în vederea pregătirii sesiunii plenare a Conferinței din 21 și 22 ianuarie

 Grupul de dezbatere nr. 2: „Democrația/valorile europene, drepturile, statul de
drept, securitatea” (10-12 decembrie 2021, Florența)

 Grupul de dezbatere nr. 3: „Schimbările climatice, mediul/sănătatea” (7-9
ianuarie 2022, Natolin)

Schimbul de opinii care a urmat a fost împărțit în patru dezbateri pe subiectele secundare
corespunzătoare, în ordinea indicată mai jos.

(1) „Democrația europeană”;

(2) „Valorile, drepturile, statul de drept, securitatea”;

(3) „Schimbările climatice, mediul” și

(4) „Sănătatea”.

Președintele a deschis acest punct.

Au luat cuvântul următorii deputați și invitați:
„Democrația europeană”: Paulo RANGEL, Domènec RUIZ DEVESA, Sandro GOZI,
Damian BOESELAGER, Nicola BEER, Alessandro PANZA, Zdzisław
KRASNODĘBSKI, Helmut SCHOLZ, Michaela ŠOJDROVÁ, Michiel HOOGEVEEN
„Valorile, drepturile, statul de drept, securitatea”: Sunčana GLAVAK, Klára
DOBREV, Maite PAGAZAURTUNDÚA, Hélène LAPORTE, Angel DZHAMBAZKI,
Pernando BARRENA ARZA, Katarina BARLEY, Zdzisław KRASNODĘBSKI
„Schimbările climatice, mediul”: Herbert DORFMANN, Domènec RUIZ DEVESA,
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Claudia GAMON, Laura HUHTASAARI

„Sănătatea”: Nathalie COLIN-OESTERLÉ, Patrizia TOIA, Domènec RUIZ DEVESA

Președintele a închis punctul.

5. Chestiuni diverse

-

6. Reuniuni următoare

9 februarie 2022, Bruxelles

Reuniunea a fost închisă la ora 18.50.
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LISTA DE PREZENȚĂ

PREZENȚI FIZIC ÎN SALĂ

ANGEL, BECK, BEER, BISCHOFF, CHRISTOFOROU, CUTAJAR, DELBOS-CORFIELD,

GOZI, HOOGEVEEN, KARAS, KRASNODȨBSKI, KUBILIUS, PAGAZAURTUNDUA,

PICULA, RANGEL, RUIZ DEVESA, SCHIEDER, SCHOLZ, VERHOFSTADT

PREZENȚĂ DE LA DISTANȚĂ

BARRENA ARZA, BIZZOTTO, BOESELAGER, CIMOSZEWICZ, COLIN-OESTERLÉ,

DORFMANN, DZHAMAZKI, DOBREV, GAMON, GLAVAK, HAIDER, HUHTASAARI,

KUMPULA-NATRI, LAPORTE, MAXOVÁ, MEBAREK, MEIMARAKIS, MITUŢA,

PANZA, PEREIRA, SKYTTEDAL, ŠOJDROVÁ, TOIA, TRÓCSÁNYI, UŠAKOVS,

WISELER-LIMA
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