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ATA
da reunião de 16 de março de 2022, das 13.15 às 15.45

Bruxelas

Sala SPAAK 1A2 (e participação à distância)

A reunião tem início às 13.50 de quarta-feira,16 de março de 2022, sob a presidência de Guy
Verhofstadt (presidente).

(Transmissão via Internet)

1. Aprovação da ordem do dia Projeto de ordem do dia (2022)0316_1_PT

A ordem do dia é aprovada na versão proposta.

2. Comunicações da presidência

O presidente anuncia as seguintes alterações na delegação do PE constituída por 108
elementos: o deputado Nicolas BAY abandonou o Grupo ID e foi substituído por
Thierry MARIANI. A deputada Salima YENBOU abandonou o Grupo Verts/ALE. O
seu lugar na delegação está atualmente vago até que a Conferência dos Presidentes tome
nota da sua substituição por outro deputado do Grupo Verts/ALE.

O presidente informa os deputados a respeito dos estudos do Parlamento Europeu sobre
as recomendações dos cidadãos, elaboradas pelas Direções-Gerais EPRS, IPOL e
EXPO. No que diz respeito ao Painel 4, a maioria das fichas individuais foi distribuída
aos deputados que tratam da migração e da UE no mundo. A versão definitiva do estudo
deverá estar pronta para distribuição a toda a delegação até ao final da semana. Quanto
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ao Painel 1, que só recentemente concluiu os seus trabalhos, o objetivo dos serviços é
partilhar as informações antes da sessão plenária no final da próxima semana.

O presidente informa os membros sobre o calendário dos trabalhos:

o próximo Plenário do final de março dedicar-se-ia às reuniões dos grupos de trabalho,
na sexta-feira, 25 de março, e à prestação de informações ao Plenário pelos presidentes
dos grupos de trabalho, no sábado, 26 de março.

Posteriormente, a primeira reunião plenária de abril teria um padrão semelhante, ao
passo que, na segunda sessão plenária de abril, seria necessário aprovar as propostas
consolidadas dos Grupos de Trabalho.

O deputado Pedro SILVA PEREIRA toma a palavra para solicitar informações sobre o
evento de encerramento, a realizar em 9 de maio. O presidente informa os deputados
de que, nesse dia, em Estrasburgo, se procederá à apresentação das conclusões da
Conferência, na presença dos presidentes das três instituições, sendo ainda necessário
tomar uma decisão quanto às modalidades relativas à presença dos membros do
Plenário da Conferência e dos cidadãos (presença física e/ou à distância).

3. Aprovação dos projetos de ata das reuniões de 12 de janeiro, 9 de fevereiro e 2 de
março de 2022

São aprovados os projetos de ata das reuniões de 12 de janeiro, 9 de fevereiro e 2 de
março de 2022.

4. Apresentação sobre o ponto da situação dos debates nos grupos de trabalho do
Plenário

Troca de pontos de vista

O presidente abre o debate sobre este ponto.

Os nove coordenadores do PE apresentam o ponto da situação dos respetivos grupos de
trabalho do Plenário, pela ordem abaixo indicada. O presidente anuncia que,
imediatamente após a reunião da Delegação, realizará uma reunião com os
coordenadores que se debruçará sobre o calendário e os métodos de trabalho da
Conferência.

Grupo de trabalho sobre migração: Marc ANGEL (S&D)

Grupo de trabalho sobre uma economia mais forte, justiça social e emprego: Gabriele
BISCHOFF (S&D) (em substituição de Iratxe GARCIA PEREZ).

Grupo de trabalho sobre educação, cultura, juventude e desporto: Laurence FARRENG
(Renew)

Grupo de trabalho sobre transformação digital: Assita KANKO (ECR)

Grupo de trabalho sobre democracia europeia: Paulo RANGEL (PPE) (em substituição
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de Manfred WEBER)

Grupo de trabalho sobre valores e direitos, Estado de direito, segurança: Daniel
FREUND (VERTS/ALE)

Grupo de trabalho sobre alterações climáticas e ambiente: Esther DE LANGE (PPE)

Grupo de trabalho sobre saúde: Radka MAXOVA (S&D)

Grupo de trabalho sobre a Europa no mundo:  Włodzimierz CIMOSZEWICZ (S&D)
(em substituição de Andrius KUBILIUS, PPE).

5. Troca de pontos de vista sobre a declaração conjunta das delegações do
Parlamento Europeu e dos parlamentos nacionais e aprovação da mesma

Troca de pontos de vista.

O presidente abre o debate sobre este ponto. Com base nos debates preliminares
realizados entre os deputados e os observadores do PE no Conselho Executivo, o
presidente propõe elementos adicionais a acordar no documento final.

Intervêm os seguintes deputados: deputada Gabriele Bischoff; deputada Maite
Pagazaurtundúa; deputado Daniel Freund; deputada Mara Bizzotto; deputado Zdzisław
Krasnodębski; deputado Dimitrios Papadimoulis.

Pedro Silva Pereira usa da palavra para invocação do Regimento a respeito do projeto
de declaração, solicitando informações sobre o procedimento de adoção da versão final.

O presidente informa os deputados de que a declaração conjunta será formalmente
aprovada numa reunião conjunta com os parlamentos nacionais, agendada para 24 de
março. Com base nas intervenções dos deputados ao longo da reunião, o presidente
regista alguns aditamentos a negociar com os parlamentos nacionais e propõe que, no
que toca ao Parlamento Europeu, a posição seja finalizada pelos deputados e
observadores do PE no Conselho Executivo, em que todos os grupos estão
representados, de molde a elaborar um texto que conte com o apoio de grupos que
representem a maioria da Delegação. Não são levantadas objeções a estas propostas.

O presidente encerra o debate sobre este ponto.

6. Troca de pontos de vista sobre o seguimento a dar à Conferência

Troca de pontos de vista

O presidente abre o debate sobre este ponto. O presidente propõe que os grupos
políticos apresentem, na primeira semana de maio, uma resolução no Plenário, com o
intuito de dar a conhecer o ponto de vista do Parlamento sobre o seguimento a dar à
Conferência.

Intervêm os seguintes deputados: deputada Gabriele Bischoff; deputado Pascal Durand;
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deputado Damian Boeselager; deputado Roman Haider; deputada Margarita de la Pisa;
deputada Eva Maydell; deputado Helmut Scholz; deputado Pedro Silva Pereira;
deputada Maite Pagazaurtundúa; deputado Gunnar Beck; deputado Michiel Hoogeveen,
deputado Domènec Ruiz Devesa.

O presidente encerra o ponto, registando o amplo apoio dos grupos políticos à sua
proposta no sentido de preparar uma resolução do Parlamento Europeu sobre o
seguimento a dar à Conferência, a votar na primeira semana de maio, antes do evento
de encerramento que terá lugar em 9 de maio.

7. Diversos

Nada a assinalar

8. Próxima reunião

Reunião conjunta com a Delegação dos Parlamentos nacionais, em 24 de março, em
Estrasburgo

A reunião é encerrada às 16.17.
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NIENAß, PANZA, RANGEL, SCHEIDER, TOIA, VANA


