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Europaparlamentet
2019-2024

Delegationen till konferensen om Europas framtid

DCFE_PV(2022)0316_1

PROTOKOLL
från sammanträdet den 16 mars 2022 kl. 13.15–15.45

Bryssel

Lokal: SPAAK 1A2 (och deltagande på distans)

Sammanträdet öppnades onsdagen den 16 mars 2022 kl. 13.50 med delegationens ordförande,
Guy Verhofstadt, som ordförande.

(Webbsändning)

1. Godkännande av föredragningslistan Utkast till föredragningslista
(2022)0316_1_EN

Föredragningslistan antogs i den form som föreslagits.

2. Meddelanden från ordföranden

Ordföranden meddelade följande ändringar i Europaparlamentets delegation med 108
ledamöter: Nicolas Bay lämnade ID-gruppen och ersattes av Thierry Mariani. Salima
Yenbou lämnade Verts/ALE-gruppen. Hennes plats i delegationen är för närvarande
vakant tills talmanskonferensen har noterat att hon ersatts av en annan ledamot från
Verts/ALE-gruppen.

Ordföranden informerade ledamöterna om Europaparlamentets studier om de
rekommendationer från medborgarna som utarbetats av generaldirektoraten EPRS,
IPOL och EXPO. När det gäller panel 4 har de flesta enskilda faktablad skickats ut till
de ledamöter som arbetar med migration och EU i världen. Den slutförda studien bör
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vara klar att delas ut till hela delegationen senast i slutet av veckan. När det gäller panel
1, som först nyligen avslutade sitt arbete, är avdelningarnas mål att utbyta information
före plenarsammanträdet i slutet av nästa vecka.

Ordföranden informerade ledamöterna om arbetskalendern:

Den kommande plenarsessionen i slutet av mars skulle ägnas åt arbetsgruppernas
sammanträden fredagen den 25 mars och en avrapportering från arbetsgruppens
ordförande i plenarsammanträdet lördagen den 26 mars.

Den första plenarsessionen i april skulle sedan följa ett liknande mönster, medan
arbetsgruppernas konsoliderade förslag skulle behöva godkännas vid den andra
plenarsessionen i april.

Pedro Silva Pereira frågade om avslutningsevenemanget den 9 maj. Ordföranden
informerade ledamöterna om att man den dagen kommer att presentera slutsatserna
från konferensen i Strasbourg i närvaro av ordförandena för de tre institutionerna,
medan det ännu inte är bestämt på vilket sätt ledamöter av konferensens
plenarförsamling och medborgare ska kunna närvara (fysiskt och/eller på distans).

3. Justering av utkasten till protokoll från sammanträdena den 12 januari,
9 februari och 2 mars 2022

Utkasten till protokoll från sammanträdena den 12 januari, 9 februari och 2 mars 2022
justerades.

4. Redogörelse för läget i diskussionerna i plenarförsamlingens arbetsgrupper

Diskussion

Ordföranden inledde punkten.

Europaparlamentets nio samordnare redogjorde för läget i diskussionerna i sina
respektive plenararbetsgrupper, i nedanstående ordning. Ordföranden meddelade att han
skulle hålla ett sammanträde med samordnarna direkt efter delegationens sammanträde
om konferensens kalender och arbetsmetoder.

Arbetsgruppen för migration: Marc Angel (S&D)

Arbetsgruppen för en starkare ekonomi, social rättvisa och sysselsättning:
Gabriele Bischoff (S&D) (ersättare för Iratxe García Pérez)

Arbetsgruppen för utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott: Laurence Farreng
(Renew)

Arbetsgruppen för den digitala omställningen: Assita Kanko (ECR)

Arbetsgruppen för europeisk demokrati: Paulo Rangel (PPE) (ersättare för
Manfred Weber)

Värden och rättigheter, rättsstatsprincipen och säkerhet: Daniel Freund (Verts/ALE)
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Arbetsgruppen för klimatförändring och miljö: Esther de Lange (PPE)

Arbetsgruppen för hälsa: Radka Maxova (S&D)

Arbetsgruppen för Europa i världen: Włodzimierz Cimoszewicz (S&D) (ersättare för
Andrius Kubilius, PPE).

5. Diskussion om och godkännande av det gemensamma uttalandet från
Europaparlamentet och de nationella parlamentens delegationer

Diskussion

Ordföranden inledde punkten. På grundval av preliminära diskussioner mellan
Europaparlamentets ledamöter och observatörer i styrelsen föreslog han att man skulle
enas om ytterligare delar i det slutliga dokumentet.

Följande ledamöter yttrade sig: Gabriele Bischoff, Maite Pagazaurtundúa,
Daniel Freund, Mara Bizzotto, Zdzisław Krasnodębski, Dimitrios Papadimoulis

Pedro Silva Pereira tog upp en ordningsfråga avseende utkastet till uttalande och frågade
om förfarandet för antagande av den slutliga versionen.

Ordföranden informerade ledamöterna om att det gemensamma uttalandet formellt
skulle antas vid ett gemensamt sammanträde med de nationella parlamenten den 24
mars. På grundval av ledamöternas inlägg under mötet noterade han vissa tillägg som
skulle förhandlas fram med de nationella parlamenten och föreslog att
Europaparlamentets ledamöter och observatörer i styrelsen, där alla grupper är
representerade, skulle fastställa ståndpunkten för Europaparlamentet för att komma
fram till en text som stöds av grupper som representerar en majoritet av delegationen.
Inga invändningar gjordes mot dessa förslag.

Ordföranden avslutade punkten.

6. Diskussion om uppföljningen av konferensen

Diskussion

Ordföranden inledde punkten. Han föreslog att de politiska grupperna skulle lägga
fram en resolution i kammaren under den första veckan i maj för att redogöra för
parlamentets syn på uppföljningen av konferensen.

Följande ledamöter yttrade sig: 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, Domènec Ruiz Devesa

Ordföranden avslutade punkten och noterade ett brett stöd för sitt förslag om att de
politiska grupperna skulle utarbeta en resolution från Europaparlamentet om
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uppföljningen av konferensen, som skulle bli föremål för omröstning under den första
veckan i maj, före avslutningsevenemanget den 9 maj.

7. Övriga frågor

Inga ärenden förelåg under denna punkt.

8. Nästa sammanträde

Gemensamt sammanträde med delegationen från de nationella parlamenten den 24 mars
i Strasbourg

Sammanträdet avslutades kl. 16.17.
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NÄRVAROLISTA

NÄRVARANDE I SAMMANTRÄDESLOKALEN

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

NÄRVARANDE PÅ DISTANS

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

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

NIENAß, PANZA, RANGEL, SCHEIDER, TOIA, VANA


