
PV\1257163MT.docx PE730.514v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Parlament Ewropew
2019-2024

Delegazzjoni għall-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa

DCFE_PV(2022)0316_1

MINUTI
tal-laqgħa tas-16 ta' Marzu 2022, 13.45 – 15.45

Brussell

Sala SPAAK 1A2 (u parteċipazzjoni remota)

Il-laqgħa bdiet nhar l-Erbgħa, 16 ta' Marzu 2022, fis-13.50 u kienet preseduta minn Guy
Verhofstadt (President).

(Webstreaming)

1. Adozzjoni tal-aġenda Abbozz ta' aġenda (2022)0316_1_EN

L-aġenda ġiet adottata kif proposta.

2. Avviżi tal-President

Il-President ħabbar il-bidliet li ġejjin fid-Delegazzjoni 108 tal-PE: is-Sur Nicolas BAY
telaq mill-Grupp ID u ġie sostitwit mis-Sur Thierry MARIANI. Is-Sa Salima YENBOU
telqet mill-Grupp Verts/ALE. Is-siġġu tagħha fid-Delegazzjoni bħalissa huwa vakanti
sakemm il-Konferenza tal-Presidenti tieħu nota tas-sostituzzjoni tagħha minn Membru
ieħor tal-Grupp Verts/ALE.

Il-President informa lill-Membri dwar l-Istudji tal-Parlament Ewropew dwar ir-
rakkomandazzjonijiet taċ-ċittadini abbozzati mid-Direttorati Ġenerali EPRS, IPOL
u EXPO. Għall-Panel 4, il-biċċa l-kbira tal-fiches individwali ġew iċċirkolati lill-
Membri li jittrattaw il-Migrazzjoni u l-UE fid-Dinja. L-istudju ffinalizzat għandu jkun
lest biex jitqassam lid-delegazzjoni kollha sa tmiem il-ġimgħa. Għall-Panel 1, li għadu
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kemm ikkonkluda l-ħidma tiegħu, l-għan tas-servizzi huwa li jikkondividu l-
informazzjoni qabel il-Plenarja fl-aħħar tal-ġimgħa d-dieħla.

Il-President aġġorna lill-Membri dwar il-kalendarju ta' ħidma:

Il-Plenarja li jmiss fl-aħħar ta' Marzu se tkun iddedikata għal-laqgħat tal-Gruppi ta'
Ħidma nhar il-Ġimgħa 25 ta' Marzu u għal-laqgħa ta' informazzjoni mill-Presidenti tal-
Gruppi ta' Ħidma lill-Plenarja nhar is-Sibt 26 ta' Marzu.

Sussegwentement, l-ewwel plenarja ta' April ikollha mudell simili, filwaqt li l-proposti
konsolidati tal-Gruppi ta' Ħidma jeħtieġ li jiġu approvati fit-tieni plenarja ta' April.

Pedro SILVA PEREIRA tkellem biex jistaqsi dwar l-avveniment tal-għeluq fid-
9 ta' Mejju. Il-President informa lill-Membri li dakinhar se jkun hemm il-
preżentazzjoni tal-konklużjonijiet tal-Konferenza fi Strażburgu fil-preżenza tal-
Presidenti tat-tliet istituzzjonijiet, b'modalitajiet dwar il-preżenza tal-Membri tal-
Plenarja tal-Konferenza u ċ-ċittadini (preżenza fiżika u/jew remota) li għad iridu jiġu
deċiżi.

3. Approvazzjoni tal-abbozzi tal-minuti tal-laqgħat tat-12 ta' Jannar, tad-9 ta' Frar
u tat-2 ta' Marzu 2022

L-abbozzi tal-minuti tal-laqgħat tat-12 ta' Jannar, tad-9 ta' Frar u tat-2 ta' Marzu 2022
ġew approvati.

4. Preżentazzjoni dwar is-sitwazzjoni attwali tad-diskussjonijiet fi ħdan il-Gruppi ta'
Ħidma tal-Plenarja

Skambju ta' fehmiet.

Il-President fetaħ id-diskussjoni dwar il-punt.

Id-disa' Koordinaturi tal-PE ppreżentaw is-sitwazzjoni attwali tad-diskussjonijiet fil-
Gruppi ta' Ħidma tal-Plenarja rispettivi tagħhom, fl-ordni ta' hawn taħt. Il-President
ħabbar li se jorganizza laqgħa mal-Koordinaturi direttament wara din il-laqgħa tad-
Delegazzjoni dwar il-kalendarju tal-Konferenza u l-metodi ta' ħidma.

Grupp ta' Ħidma "Migrazzjoni": Marc ANGEL (Grupp S&D);

Grupp ta' Ħidma "Ekonomija aktar b'saħħitha, ġustizzja soċjali u impjiegi": Gabriele
BISCHOFF (Grupp S&D) (li tissostitwixxi lil Iratxe GARCIA PEREZ);

Grupp ta' Ħidma "Edukazzjoni, kultura, żgħażagħ u sport": Laurence FARRENG
(Grupp Renew);

Grupp ta' Ħidma "Trasformazzjoni diġitali": Assita KANKO (Grupp ECR);

Grupp ta' Ħidma "Demokrazija Ewropea": Paulo RANGEL (Grupp PPE) (li
jissostitwixxi lil Manfred WEBER);
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Grupp ta' Ħidma "Valuri u drittijiet, stat tad-dritt u sigurtà": Daniel FREUND
(Grupp Verts/ALE);

Grupp ta' Ħidma "It-tibdil fil-klima u l-ambjent": Esther DE LANGE (Grupp PPE);

Grupp ta' Ħidma "Saħħa": Radka MAXOVA (Grupp S&D);

Grupp ta' Ħidma "L-UE fid-Dinja":  Włodzimierz CIMOSZEWICZ (Grupp S&D) (li
jissostitwixxi lil Andrius KUBILIUS, Grupp PPE).

5. Skambju ta' fehmiet dwar id-dikjarazzjoni konġunta tad-delegazzjonijiet tal-
Parlament Ewropew u tal-Parlamenti Nazzjonali u l-approvazzjoni tagħha

Skambju ta' fehmiet.

Il-President fetaħ id-diskussjoni dwar il-punt. Abbażi tad-diskussjonijiet preliminari li
saru fost il-Membri tal-PE u l-Osservaturi fil-Bord Eżekuttiv huwa ppropona elementi
addizzjonali li għandhom jiġu miftiehma fid-dokument finali.

Tkellmu l-Membri li ġejjin: is-Sa Gabriele Bischoff; is-Sa Maite Pagazaurtundúa; is-
Sur Daniel Freund; is-Sa Mara Bizzotto; is-Sur Zdzisław Krasnodębski; is-
Sur Dimitrios Papadimoulis.

Pedro Silva Pereira qajjem punt ta' ordni dwar l-abbozz ta' dikjarazzjoni, fejn staqsa
dwar il-proċedura għall-adozzjoni tal-verżjoni finali.

Il-President informa lill-Membri li d-dikjarazzjoni konġunta se tiġi adottata formalment
f'laqgħa konġunta mal-parlamenti nazzjonali, skedata għall-24 ta' Marzu. Abbażi tal-
interventi tal-Membri matul il-laqgħa huwa nnota xi żidiet li għandhom jiġu nnegozjati
mal-parlamenti nazzjonali u ppropona li għall-Parlament Ewropew il-pożizzjoni tiġi
ffinalizzata mill-Membri tal-PE u l-Osservaturi fil-Bord Eżekuttiv, li fih il-gruppi kollha
huma rappreżentati, sabiex jasal għal test li jkun appoġġat minn gruppi li
jirrappreżentaw maġġoranza tad-delegazzjoni. Ma tqajmet l-ebda oġġezzjoni għal dawn
il-proposti.

Il-President għalaq id-diskussjoni dwar il-punt.

6. Skambju ta' fehmiet dwar is-segwitu mogħti lill-Konferenza

Skambju ta' fehmiet.

Il-President fetaħ id-diskussjoni dwar il-punt. Huwa ppropona li l-gruppi politiċi
jressqu riżoluzzjoni fil-Plenarja fl-ewwel ġimgħa ta' Mejju biex jiddikjaraw il-fehma
tal-Parlament dwar is-segwitu tal-Konferenza.

Tkellmu l-Membri li ġejjin: is-Sa Gabriele Bischoff; is-Sur Pascal Durand; is-
Sur Damian Boeselager; is-Sur Roman Haider; is-Sa Margarita de la Pisa; is-Sa Eva
Maydell; is-Sur Helmut Scholz; is-Sur Pedro Silva Pereira; is-Sa Maite
Pagazaurtundúa; is-Sur Gunnar Beck; is-Sur Michiel Hoogeveen, u s-Sur Domènec
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Ruiz Devesa.

Il-President ikkonkluda l-punt, filwaqt li nnota appoġġ wiesa' għall-proposta tiegħu
għat-tħejjija, mill-gruppi politiċi, ta' riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-
segwitu tal-Konferenza li għandha titressaq għal vot fl-ewwel ġimgħa ta' Mejju, qabel
l-avveniment tal-għeluq fid-9 ta' Mejju.

7. Kwistjonijiet varji

Xejn

8. Laqgħa li jmiss

Laqgħa konġunta mad-Delegazzjoni tal-Parlamenti Nazzjonali fl-24 ta’ Marzu fi
Strażburgu.

Il-laqgħa ntemmet fl-16.17.
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REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

PREŻENTI FIŻIKAMENT FIS-SALA

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

PREŻENTI B'MOD REMOT

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

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

NIENAß, PANZA, RANGEL, SCHEIDER, TOIA, VANA


