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Europa-Parlamentet
2019-2024

EP's Delegation til Konferencen om Europas Fremtid

DCFE_PV(2022)0316_1

PROTOKOL
fra mødet den 16. marts 2022 kl. 13.45-15.45

Bruxelles

Mødelokale SPAAK 1A2 (og fjerndeltagelse)

Mødet åbnet onsdag den 16. marts 2022 kl. 13.50 under forsæde af Guy VERHOFSTADT
(formand).

(Transmission over internettet)

1. Vedtagelse af dagsorden Forslag til dagsorden (2022)0316_1_EN

Dagsordenen blev vedtaget.

2. Meddelelser fra formanden

Formanden meddelte følgende ændringer i EP 108-delegationen: Nicolas BAY forlod
ID-gruppen og blev erstattet af Thierry MARIANI. Salima YENBOU forlod
Verts/ALE-Gruppen. Hendes plads i delegationen er i øjeblikket ledig, indtil
Formandskonferencen tager hendes stedfortræder med et andet medlem af Verts/ALE-
Gruppen til efterretning.

Formanden orienterede medlemmerne om Europa-Parlamentets undersøgelser af
borgernes anbefalinger udarbejdet af generaldirektoraterne EPRS, IPOL og EXPO.
For panel 4 var de fleste individuelle datablade blevet rundsendt til de medlemmer, der
beskæftiger sig med migration og EU i verden. Den endelige undersøgelse skulle være
klar til distribution til hele delegationen inden ugens udgang. For panel 1, som først
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afsluttede sit arbejde for nylig, var formålet med tjenesterne at udveksle oplysninger
inden plenarforsamlingen i slutningen af næste uge.

Formanden orienterede medlemmerne om tidsplanen:

Den kommende plenarforsamling i slutningen af marts ville blive afsat til
arbejdsgruppernes møder fredag den 25. marts og en debriefing fra
arbejdsgruppeformændene til plenarforsamlingen lørdag den 26. marts.

Efterfølgende ville det første plenarmøde i april have et lignende mønster, mens
arbejdsgruppernes konsoliderede forslag skulle godkendes på den anden
plenarforsamling i april.

Pedro SILVA PEREIRA tog ordet for at spørge om det afsluttende arrangement den 9.
maj. Formanden meddelte medlemmerne, at der samme dag ville blive fremlagt
konklusioner fra konferencen i Strasbourg i nærværelse af formændene for de tre
institutioner, og at der stadig skulle træffes beslutning om, hvorvidt konferencens
medlemmer og borgere skulle være til stede (fysisk og/eller fjerndeltagelse).

3. Godkendelse af udkastet til protokol fra møderne den 12. januar, 9. februar og 2.
marts 2022

Udkastene til protokol fra møderne den 12. januar, 9. februar og 2. marts 2022 blev
godkendt.

4. Redegørelse for status for drøftelserne i plenarforsamlingens arbejdsgrupper

Drøftelse

Formanden indledte punktet.

De ni EP-koordinatorer redegjorde for status for drøftelserne i deres respektive
plenararbejdsgrupper i den rækkefølge, som fremgår nedenfor. Formanden meddelte,
at han ville afholde et møde med koordinatorerne umiddelbart efter dette
delegationsmøde om konferencens kalender og arbejdsmetoder.

Arbejdsgruppen om Migration: Marc ANGEL (S&D)

Arbejdsgruppen om stærkere økonomi, social retfærdighed og beskæftigelse: Gabriele
BISCHOFF (S&D) (som erstattede Iratxe GARCIA PEREZ).

Arbejdsgruppen om uddannelse, kultur, ungdom og sport: Laurence FARRENG (RE)

Arbejdsgruppen om digital omstilling: Assita KANKO (ECR)

Arbejdsgruppen om europæisk demokrati: Paulo RANGEL (PPE) (som erstattede
Manfred WEBER)

Arbejdsgruppen om værdier og rettigheder, retsstatsprincippet og sikkerhed: Daniel
FREUND (Verts/ALE)

Arbejdsgruppen om klimaændringer og miljø: Esther DE LANGE (PPE)
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Arbejdsgruppen om sundhed: Radka MAXOVA (S&D)

Arbejdsgruppen om Europa i verden: Włodzimierz CIMOSZEWICZ (S&D) (som
erstattede Andrius KUBILIUS, PPE).

5. Drøftelse om og godkendelse af den fælles erklæring fra Europa-Parlamentets og
de nationale parlamenters delegationer

Drøftelse

Formanden indledte punktet. På grundlag af de indledende drøftelser mellem Europa-
Parlamentets medlemmer og observatører i bestyrelsen foreslog han, at der blev opnået
enighed om yderligere elementer i det endelige dokument.

Indlæg af følgende medlemmer: Gabriele Bischoff, Maite Pagazaurtundúa, Daniel
Freund, Mara Bizzotto, Zdzisław Krasnodębski og Dimitrios Papadimoulis.

Pedro Silva Pereira rejste et spørgsmål til forretningsordenen om udkastet til erklæring
og forhørte sig om proceduren for vedtagelse af den endelige udgave.

Formanden meddelte medlemmerne, at den fælles erklæring formelt ville blive
vedtaget på et fælles møde med de nationale parlamenter, der var berammet til den 24.
marts. På grundlag af medlemmernes indlæg under mødet noterede han sig nogle
tilføjelser, der skulle forhandles med de nationale parlamenter, og foreslog, at Europa-
Parlamentets holdning skulle færdiggøres af Europa-Parlamentets medlemmer og
observatører i bestyrelsen, hvor alle grupper er repræsenteret, med henblik på at nå
frem til en tekst, der støttes af grupper, der repræsenterer et flertal af delegationen. Der
var ingen indsigelser til disse forslag.

Formanden afsluttede punktet.

6. Drøftelse om opfølgning på konferencen

Drøftelse

Formanden indledte punktet. Han foreslog, at de politiske grupper fremlagde en
beslutning på plenarmødet i den første uge af maj for at tilkendegive Parlamentets
holdning til opfølgningen af konferencen.

Indlæg af følgende medlemmer: Gabriele Bischoff, Pascal Durand, Damian
Boeselager, Roman Haider, Margarita de la Pisa, Eva Maydell, Helmut Scholz, Pedro
Silva Pereira, Maite Pagazaurtundúa, Gunnar Beck, Michiel Hoogeveen og Domènec
Ruiz Devesa.

Formanden afsluttede punktet og noterede sig, at der var bred støtte til hans forslag
om, at de politiske grupper skulle udarbejde en beslutning om opfølgning af
konferencen, der skulle sættes til afstemning i den første uge af maj, inden det
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afsluttende arrangement den 9. maj.

7. Diverse sager

Ingen sager under dette punkt.

8. Næste møde

Fælles møde med de nationale parlamenters delegation den 24. marts i Strasbourg

Mødet hævet kl. 16.17.
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DELTAGERLISTE

FYSISK TIL STEDE I MØDELOKALET

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

FJERNDELTAGELSE

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

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

NIENAß, PANZA, RANGEL, SCHEIDER, TOIA, VANA


