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Parlamentul European
2019-2024

Delegația la Conferința privind viitorul Europei

DCFE_PV(2022)0316_1

PROCES-VERBAL
al reuniunii din 16 martie 2022, 13.45-15.45

Bruxelles

Sala SPAAK 1A2 (și participare de la distanță)

Reuniunea a început miercuri, 16 martie 2022, la ora 13.50, fiind prezidată de Guy
Verhofstadt (președinte).

(Transmisiune în direct pe internet)

1. Adoptarea ordinii de zi Draft Agenda (2022)0316_1_EN

Ordinea de zi a fost adoptată în forma propusă.

2. Comunicări ale președinției

Președintele a anunțat următoarele modificări în cadrul delegației PE 108: dl Nicolas
BAY a părăsit Grupul ID și a fost înlocuit de dl Thierry MARIANI; dna Salima
YENBOU a părăsit Grupul Verts/ALE; locul său în cadrul delegației este în prezent
vacant până când Conferința președinților ia act de înlocuirea sa cu un alt membru al
Grupului Verts/ALE.

Președintele i-a informat pe membri cu privire la studiile Parlamentului European
privind recomandările cetățenilor elaborate de direcțiile generale EPRS, IPOL și EXPO.
Pentru grupul de dezbatere 4, majoritatea fișelor individuale au fost transmise
membrilor care se ocupă de migrație și de UE în lume. Studiul finalizat ar trebui să fie
gata pentru a fi distribuit întregii delegații până la sfârșitul săptămânii. În ceea ce
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privește Grupul de dezbatere 1, care și-a încheiat activitatea abia recent, scopul
serviciilor este de a face schimb de informații înainte de sesiunea plenară de la sfârșitul
săptămânii viitoare.

Președintele i-a informat pe deputați cu privire la calendarul lucrărilor.

Următoarea sesiune plenară de la sfârșitul lunii martie va fi dedicată reuniunilor
grupurilor de lucru de vineri, 25 martie, și unei informări din partea președinților
grupurilor de lucru în plen, sâmbătă, 26 martie.

Ulterior, prima sesiune plenară din aprilie va avea un model similar, în timp ce în a doua
sesiune plenară din aprilie, propunerile consolidate ale grupurilor de lucru ar trebui să
fie aprobate.

Pedro SILVA PEREIRA a luat cuvântul pentru a solicita informații cu privire la
evenimentul de închidere din 9 mai. Președintele i-a informat pe membri că în ziua
respectivă va avea loc prezentarea concluziilor conferinței de la Strasbourg în prezența
președinților celor trei instituții, urmând să se ia o decizie cu privire la posibilitățile de
prezență a membrilor plenului conferinței și a cetățenilor (fizică și/sau de la distanță).

3. Aprobarea proiectelor de procese-verbale ale reuniunilor din 12 ianuarie, 9
februarie și 2 martie 2022

Proiectele de procese-verbale ale reuniunilor din 12 ianuarie, 9 februarie și 2 martie
2022 au fost aprobate.

4. Prezentare privind stadiul actual al discuțiilor din cadrul grupurilor de lucru ale
plenului

Schimb de opinii

Președintele a deschis acest punct.

Cei nouă coordonatori ai PE au prezentat situația actuală a dezbaterilor din grupurile lor
de lucru în plen, în ordinea de mai jos. Președintele a anunțat că va organiza o reuniune
cu coordonatorii imediat după prezenta reuniune a Delegației despre calendarul
Conferinței și metodele de lucru.

Grupul de lucru Migrație: Marc ANGEL (S&D)

Grupul de lucru O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă: Gabriele
BISCHOFF (S&D) (o înlocuiește pe Iratxe GARCIA PEREZ).

Grupul de lucru Educația, cultura, tineretul și sportul: Laurence FARRENG (RE)

Grupul de lucru transformarea digitală: Assita KANKO (ECR)

Grupul de lucru Democrația europeană: Paulo RANGEL (PPE) (îl înlocuiește pe
Manfred WEBER)
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Grupul de lucru valori și drepturi, stat de drept, securitate: Daniel FREUND
(VERTS/ALE)

Grupul de lucru Schimbările climatice și mediul: Esther DE LANGE (PPE)

Grupul de lucru Sănătate: Radka MAXOVA (S&D)

Grupul de lucru Europa în lume:  Włodzimierz CIMOSZEWICZ (S&D) (îl înlocuiește
pe Andrius KUBILIUS, PPE).

5. Schimb de opinii și aprobarea declarației comune a Parlamentului European și
delegațiilor parlamentelor naționale

Schimb de opinii

Președintele a deschis acest punct. Pe baza discuțiilor preliminare purtate între
membrii PE și observatorii din cadrul Comitetului executiv, președintele a propus
elemente suplimentare care urmează să fie convenite în documentul final.

Au luat cuvântul următorii membri: dna Gabriele Bischoff; dna Maite Pagazaurtundúa;
dl Daniel Freund; dna Mara Bizzotto; dl Zdzisław Krasnodębski; dl Dimitrios
Papadimoulis.

Pedro Silva Pereira a semnalat o chestiune legată de proiectul de declarație, solicitând
informații cu privire la procedura de adoptare a versiunii finale.

Președintele i-a informat pe membri că declarația comună va fi adoptată în mod oficial
în cadrul unei reuniuni comune cu parlamentele naționale, programată la 24 martie. Pe
baza intervențiilor membrilor în timpul reuniunii, președintele a luat act de unele
adăugiri care urmează să fie negociate cu parlamentele naționale și a propus ca, poziția
Parlamentului European să fie finalizată de către membrii și observatorii PE în cadrul
Comitetului executiv, în care sunt reprezentate toate grupurile, pentru a ajunge la un text
sprijinit de grupuri care reprezintă o majoritate în delegație. Nu a fost adusă nicio
obiecție cu privire la aceste propuneri.

Președintele a închis punctul.

6. Schimb de opinii privind acțiuni de întreprins în urma Conferinței

Schimb de opinii

Președintele a deschis acest punct. El a propus ca grupurile politice să depună o
rezoluție în Plen în prima săptămână a lunii mai pentru a prezenta punctul de vedere al
Parlamentului cu privire la acțiunile de întreprins în urma Conferinței.

Au luat cuvântul următorii membri: dna Gabriele Bischoff; dl Pascal Durand; dl Damian
Boeselager; dl Roman Haider; dna Margarita de la Pisa; dna Eva Maydell; dl Helmut
Scholz; dl Pedro Silva Pereira; dna Maite Pagazaurtundúa; dl Gunnar Beck; dl Michiel
Hoogeveen, dl Domènec Ruiz Devesa.
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Președintele a închis punctul, remarcând sprijinul larg pentru propunerea sa de
pregătire, de către grupurile politice, a unei rezoluții a Parlamentului European
referitoare la acțiunile de întreprins în urma Conferinței, care urmează să fie votată în
prima săptămână a lunii mai, înainte de evenimentul de închidere din 9 mai.

7. Chestiuni diverse

Niciuna.

8. Reuniuni următoare

Reuniune comună cu Delegația parlamentelor naționale la 24 martie, la Strasbourg

Reuniunea s-a încheiat la 16.17.
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LISTA DE PREZENȚĂ

PREZENȚI FIZIC ÎN SALĂ

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

PREZENȚĂ DE LA DISTANȚĂ

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

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

NIENAß, PANZA, RANGEL, SCHEIDER, TOIA, VANA


