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

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Delegatie bij de Conferentie over de toekomst van Europa

DCFE_PV(2022)0316_1

NOTULEN
van de vergadering van 16 maart 2022, 13.45 - 15.45 uur

Brussel

Zaal SPAAK 1A2 (en deelname op afstand)

De vergadering wordt op woensdag 16 maart 2022 om 13.50 uur geopend onder
voorzitterschap van Guy VERHOFSTADT (voorzitter).

(Webstream)

1. Aanneming van de agenda Ontwerpagenda (2022)0316_1_EN

De agenda wordt aangenomen zoals voorgesteld.

2. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter maakt de volgende wijzigingen bekend in de samenstelling van de 108-
koppige delegatie van het EP: de heer Nicolas BAY is niet langer lid van de ID-Fractie
en is vervangen door de heer Thierry MARIANI. Mevrouw Salima YENBOU is niet
langer lid van de Verts/ALE-Fractie. Haar zetel in de delegatie blijft vacant tot de
Conferentie van voorzitters kennisneemt van haar vervanging door een ander lid van de
Verts/ALE-Fractie.

De voorzitter informeert de leden over de studies van het Europees Parlement over de
aanbevelingen van de burgers die zijn opgesteld door de directoraten-generaal EPRS,
IPOL en EXPO. Voor panel 4 zijn de meeste individuele fiches verspreid onder de leden
die zich bezighouden met “Migratie” en “De EU in de wereld”. De definitieve versie
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van de studie zou aan het einde van de week klaar zijn om onder de leden van de
delegatie te worden verspreid. Voor panel 1, dat zijn werkzaamheden pas onlangs heeft
afgerond, streven de diensten ernaar om eind volgende week, vóór de plenaire
vergadering, informatie uit te wisselen.

De voorzitter brengt de leden op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot
het tijdschema van de werkzaamheden:

De komende plenaire vergadering van einde maart zal worden gewijd aan vergaderingen
van de werkgroepen op vrijdag 25 maart, waarna de voorzitters van de werkgroepen op
zaterdag 26 maart verslag uitbrengen aan de plenaire vergadering.

De eerste plenaire vergadering van april zou een vergelijkbaar verloop kennen, maar
tijdens de tweede plenaire vergadering van april moeten de geconsolideerde voorstellen
van de werkgroepen worden goedgekeurd.

Pedro SILVA PEREIRA neemt het woord om te informeren naar het slotevenement
op 9 mei. De voorzitter deelt de leden mee dat op die dag de conclusies van de
Conferentie in Straatsburg zullen worden gepresenteerd in aanwezigheid van de
voorzitters van de drie instellingen, en dat er nog een besluit moet worden genomen
over de omstandigheden waaronder de leden van de plenaire vergadering van de
Conferentie en burgers de vergadering kunnen bijwonen (fysieke aanwezigheid en/of
deelname op afstand).

3. Goedkeuring van de ontwerpnotulen van de vergaderingen van 12 januari,
9 februari en 2 maart 2022

De ontwerpnotulen van de vergaderingen van 12 januari, 9 februari en 2 maart 2022
worden goedgekeurd.

4. Presentatie van de stand van de besprekingen in de werkgroepen van de plenaire
vergadering

Gedachtewisseling

De voorzitter leidt het onderwerp in.

De negen EP-coördinatoren presenteren de stand van de besprekingen in hun respectieve
werkgroepen van de plenaire vergadering, in onderstaande volgorde. De voorzitter deelt
mee dat hij direct na deze delegatievergadering een vergadering met de coördinatoren
zal houden over het tijdschema en de werkmethoden van de Conferentie.

Werkgroep Migratie: Marc ANGEL (S&D)

Werkgroep Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid:
Gabriele BISCHOFF (S&D) (ter vervanging van Iratxe GARCIA PEREZ)

Werkgroep Onderwijs, cultuur, jeugdzaken en sport: Laurence FARRENG (Renew)

Werkgroep Digitale transformatie: Assita KANKO (ECR)
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Werkgroep Europese democratie: Paulo RANGEL (PPE) (ter vervanging van Manfred
WEBER)

Werkgroep Waarden en rechten, rechtsstaat en veiligheid: Daniel FREUND
(Verts/ALE)

Werkgroep Klimaatverandering en milieu: Esther DE LANGE (PPE)

Werkgroep Gezondheid: Radka MAXOVA (S&D)

Werkgroep De EU in de wereld: Włodzimierz CIMOSZEWICZ (S&D) (ter vervanging
van Andrius KUBILIUS, PPE).

5. Gedachtewisseling over en goedkeuring van de gezamenlijke verklaring van de
delegaties van het Europees Parlement en de nationale parlementen

Gedachtewisseling.

De voorzitter leidt het onderwerp in. Op basis van de voorbereidende besprekingen
tussen de leden en waarnemers van het EP in de raad van bestuur stelt hij aanvullende
elementen voor waarover in de slotnota overeenstemming moet worden bereikt.

Sprekers: mevrouw Gabriele Bischoff; mevrouw Maite Pagazaurtundúa; de heer Daniel
Freund; mevrouw Mara Bizzotto; de heer Zdzisław Krasnodębski; de heer Dimitrios
Papadimoulis.

Pedro Silva Pereira werpt een punt van orde op over de ontwerpverklaring en informeert
naar de procedure voor de aanneming van de definitieve versie.

De voorzitter deelt de leden mee dat de gezamenlijke verklaring formeel zal worden
aangenomen tijdens een gezamenlijke vergadering met de nationale parlementen, die
gepland is op 24 maart. Op basis van de opmerkingen van de leden tijdens de
vergadering neemt hij nota van een aantal aanvullingen waarover met de nationale
parlementen moet worden onderhandeld en stelt hij voor dat het standpunt van het
Europees Parlement wordt vastgesteld door de leden en waarnemers van het EP in de
raad van bestuur, waarin alle fracties vertegenwoordigd zijn, teneinde tot een tekst te
komen die wordt gesteund door fracties die een meerderheid van de delegatie
vertegenwoordigen. Tegen deze voorstellen wordt geen bezwaar gemaakt.

De voorzitter rondt het onderwerp af.

6. Gedachtewisseling over de follow-up van de Conferentie

Gedachtewisseling

De voorzitter leidt het onderwerp in. Hij stelt voor dat de fracties in de eerste week
van mei in de plenaire vergadering een resolutie indienen waarin het standpunt van het
Parlement over de follow-up van de Conferentie wordt uiteengezet.
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Sprekers: mevrouw Gabriele Bischoff; de heer Pascal Durand; de heer Damian
Boeselager; de heer Roman Haider; mevrouw Margarita de la Pisa; mevrouw Eva
Maydell; de heer Helmut Scholz; de heer Pedro Silva Pereira; mevrouw Maite
Pagazaurtundúa; de heer Gunnar Beck; de heer Michiel Hoogeveen, de heer Domènec
Ruiz Devesa.

De voorzitter rondt het punt af en wijst op de brede steun voor zijn voorstel om de
fracties een resolutie van het Europees Parlement te laten opstellen over de follow-up
van de Conferentie, waarover in de eerste week van mei, vóór het slotevenement op
9 mei, zal worden gestemd.

7. Rondvraag

Geen

8. Volgende vergadering

Gezamenlijke vergadering met de delegatie van de nationale parlementen op 24 maart
in Straatsburg.

De vergadering wordt om 16.17 uur gesloten.
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