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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Αντιπροσωπεία στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης

DCFE_PV(2022)0316_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
της συνεδρίασης της 16ης Μαρτίου 2022, από τις 13.45 έως 15.45

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Αίθουσα SPAAK 1A2 (και εξ αποστάσεως συμμετοχή)

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 στις 13.50, υπό την προεδρία του Guy
Verhofstadt (προέδρου).

(Διαδικτυακή μετάδοση)

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης Σχέδιο ημερήσιας διάταξης (2022)0316_1_EN

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται χωρίς τροποποιήσεις.

2. Ανακοινώσεις του προέδρου

Ο πρόεδρος ανακοινώνει τις ακόλουθες αλλαγές στην αντιπροσωπεία 108 του ΕΚ: Ο κ.
Nicolas BAY αποχωρεί από την ομάδα ID και αντικαθίσταται από τον κ. Thierry
MARIANI. Η κ. Salima YENBOU αποχωρεί από την ομάδα Verts/ALE. Η έδρα της
στην αντιπροσωπεία είναι επί του παρόντος κενή έως ότου η Διάσκεψη των Προέδρων
λάβει γνώση της αντικατάστασής της από άλλο μέλος της ομάδας Verts/ALE.

Ο πρόεδρος ενημερώνει τους βουλευτές σχετικά με τις μελέτες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου σχετικά με τις συστάσεις των πολιτών που εκπονήθηκαν από τις Γενικές
Διευθύνσεις EPRS, IPOL και EXPO. Για την ομάδα 4, τα περισσότερα από τα
επιμέρους δελτία έχουν διανεμηθεί στα μέλη που ασχολούνται με τη μετανάστευση και
την ΕΕ στον κόσμο. Η τελική μελέτη θα πρέπει να είναι έτοιμη για διανομή σε
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ολόκληρη την αντιπροσωπεία έως το τέλος της εβδομάδας. Όσον αφορά την ομάδα 1,
η οποία ολοκλήρωσε τις εργασίες της μόλις πρόσφατα, στόχος των υπηρεσιών είναι η
ανταλλαγή πληροφοριών ενώπιον της ολομέλειας στο τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Ο πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των εργασιών:

Η προσεχής σύνοδος ολομέλειας στα τέλη Μαρτίου θα αφιερωθεί στις συνεδριάσεις
των ομάδων εργασίας την Παρασκευή 25 Μαρτίου και στην ενημέρωση από τους
προέδρους των ομάδων εργασίας προς την ολομέλεια το Σάββατο 26 Μαρτίου.

Στη συνέχεια, η πρώτη σύνοδος ολομέλειας του Απριλίου θα έχει παρόμοια πορεία, ενώ
στη δεύτερη σύνοδο ολομέλειας του Απριλίου θα πρέπει να εγκριθούν οι ενοποιημένες
προτάσεις των ομάδων εργασίας.

Ο Pedro SILVA PEREIRA λαμβάνει τον λόγο για να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με
την εκδήλωση λήξης στις 9 Μαΐου. Ο πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι την ίδια
ημέρα θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα της Διάσκεψης στο Στρασβούργο
παρουσία των προέδρων των τριών θεσμικών οργάνων, ενώ δεν έχουν ακόμη
αποφασιστεί οι λεπτομέρειες σχετικά με την παρουσία μελών της ολομέλειας της
Διάσκεψης και πολιτών (φυσικών και/ή εξ αποστάσεως).

3. Έγκριση του σχεδίου πρακτικών των συνεδριάσεων της 12ης Ιανουαρίου, της
9ης Φεβρουαρίου και της 2ας Μαρτίου 2022

Το σχέδιο πρακτικών των συνεδριάσεων της 12ης Ιανουαρίου, της 9ης Φεβρουαρίου
και της 2ας Μαρτίου 2022 εγκρίνεται.

4. Παρουσίαση της πορείας των συζητήσεων στις ομάδες εργασίας της Ολομέλειας

Ανταλλαγή απόψεων

Ο πρόεδρος ανοίγει τη συζήτηση για το συγκεκριμένο σημείο.

Οι εννέα συντονιστές του ΕΚ παρουσιάζουν την πορεία των συζητήσεων στις
αντίστοιχες ομάδες εργασίας τους στην ολομέλεια με τη σειρά που ακολουθεί. Ο
πρόεδρος ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιήσει συνεδρίαση με τους συντονιστές
αμέσως μετά τη συνεδρίαση της αντιπροσωπείας σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τις
μεθόδους εργασίας της Διάσκεψης.

Ομάδα εργασίας «Μετανάστευση»: Marc ANGEL (S&D)

Ομάδα εργασίας «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας»:
Gabriele BISCHOFF (S&D) (σε αντικατάσταση της Iratxe GARCIA PEREZ).

Ομάδα εργασίας «Παιδεία, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός» Laurence FARRENG
(RE)

Ομάδα εργασίας «Ψηφιακός μετασχηματισμός»: Assita KANKO (ECR)

Ομάδα εργασίας «Ευρωπαϊκή δημοκρατία»: Paulo RANGEL (PPE) (σε αντικατάσταση
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του Manfred WEBER)

Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου και ασφάλεια: Daniel FREUND (VERTS/ALE)
Ομάδα εργασίας «Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον»: Esther DE LANGE (PPE)

Ομάδα εργασίας «Υγεία»: Radka MAXOVA (S&D)

Ομάδα εργασίας «Η Ευρώπη στον κόσμο»:  Włodzimierz CIMOSZEWICZ (S&D) (σε
αντικατάσταση του Andrius KUBILIUS, PPE).

5. Ανταλλαγή απόψεων και έγκριση της κοινής δήλωσης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και των αντιπροσωπειών των εθνικών κοινοβουλίων

Ανταλλαγή απόψεων.

Ο πρόεδρος ανοίγει τη συζήτηση για το συγκεκριμένο σημείο. Με βάση τις
προκαταρκτικές συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των βουλευτών του ΕΚ
και των παρατηρητών στο εκτελεστικό συμβούλιο, προτείνει πρόσθετα στοιχεία που
θα συμφωνηθούν στο τελικό έγγραφο.

Λαμβάνουν τον λόγο οι βουλευτές: η κ. Gabriela BISCHOFF· η κ. Maite
Pagazaurtundúa· ο κ. Daniel Freund· η κ. Mara Bizzotto· ο κ. Zdzisław Krasnodębski·
ο κ. Δημήτριος Παπαδημούλης·

Ο Pedro Silva Pereira θέτει θέμα επί της εφαρμογής του σχεδίου δήλωσης, ζητώντας
πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης του τελικού κειμένου.

Ο πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι η κοινή δήλωση θα εγκριθεί επίσημα σε κοινή
συνεδρίαση με τα εθνικά κοινοβούλια, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 24
Μαρτίου. Με βάση τις παρεμβάσεις των μελών κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
σημειώνει ορισμένες προσθήκες που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο
διαπραγμάτευσης με τα εθνικά κοινοβούλια και προτείνει για το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο η θέση να οριστικοποιηθεί από τους βουλευτές και τους παρατηρητές του
ΕΚ στο εκτελεστικό συμβούλιο, στο οποίο εκπροσωπούνται όλες οι ομάδες,
προκειμένου να καταλήξουν σε κείμενο που θα υποστηρίζεται από ομάδες που
εκπροσωπούν την πλειοψηφία της αντιπροσωπείας. Δεν διατυπώνονται αντιρρήσεις για
τις προτάσεις αυτές.

Ο πρόεδρος κλείνει τη συζήτηση επί του συγκεκριμένου σημείου.

6. Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στη Διάσκεψη

Ανταλλαγή απόψεων

Ο πρόεδρος ανοίγει τη συζήτηση για το συγκεκριμένο σημείο. Προτείνει οι πολιτικές
ομάδες να καταθέσουν ψήφισμα στην ολομέλεια την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου,
προκειμένου να εκφράσουν την άποψη του Κοινοβουλίου σχετικά με τη συνέχεια που
δόθηκε στη Διάσκεψη.
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Λαμβάνουν τον λόγο οι βουλευτές: η κ. Gabriela BISCHOFF· ο κ. Pascal Durand· ο κ.
Damian Boeselager· ο κ. Roman Haider· η κ. Margarita de la Pisa· η κ. Eva Maydell· ο
κ. Helmut Scholz· Pedro Silva Pereira· η κ. Maite Pagazaurtundúa· ο κ. Gunnar Beck·
ο κ. Michiel Hoogeveen, ο κ. Domènec Ruiz Devesa.

Ο Πρόεδρος ολοκληρώνει το σημείο, επισημαίνοντας ότι υποστηρίζει ευρέως την
πρότασή του για την προετοιμασία, από τις πολιτικές ομάδες, ψηφίσματος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί στη Διάσκεψη, το
οποίο θα τεθεί σε ψηφοφορία την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, πριν από την
καταληκτική εκδήλωση της 9ης Μαΐου.

7. Διάφορα

Ουδέν

8. Προσεχής συνεδρίαση

Κοινή συνεδρίαση με την αντιπροσωπεία των εθνικών κοινοβουλίων στις 24 Μαρτίου
στο Στρασβούργο

Η συνεδρίαση λήγει στις 16.17.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ

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

KARAS, KUBILIUS, ΜΑΥΡΙΔΗΣ, MUREŞAN, NEGRESCU, OLIVIER, PEREIRA,

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

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

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

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

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

NIENAß, PANZA, RANGEL, SCHEIDER, TOIA, VANA


