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Parlamentul European
2019-2024

Delegația la Conferința privind viitorul Europei

DCFE_PV(2022)0330_1

PROCES-VERBAL
al reuniunii din 30 martie 2022, 16.15-18.45

Bruxelles

Sala SPAAK 1A2 (și participare de la distanță)

Reuniunea a început miercuri, 30 martie 2022, la ora 16.21, fiind prezidată de Guy
Verhofstadt (președinte).

(Transmisiune în direct pe internet)

1. Adoptarea ordinii de zi Draft Agenda (2022) 0330_1_EN

Ordinea de zi a fost adoptată în forma propusă.

2. Comunicări ale președinției

Președintele i-a informat pe deputați cu privire la studiile Parlamentului European
privind recomandările cetățenilor. Toate cele patru studii sunt disponibile acum pe site-
ul web al delegației. Președintele i-a informat, de asemenea, pe deputați cu privire la
negocierile în curs cu parlamentele naționale cu privire la un document comun.

În plus, președintele i-a informat pe deputați cu privire la calendarul lucrărilor:
La începutul lunii aprilie va fi programată reuniunea unui comitet executiv pentru a
conveni asupra activităților finale și asupra calendarului final al lucrărilor conferinței,
inclusiv asupra evenimentului de încheiere din 9 mai.
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Sesiunea plenară din 7-9 aprilie va avea loc în prezența fizică, în timp ce grupurile de
lucru și familiile politice ar putea continua să se reunească în format hibrid.
Propunerile ar trebui să fie adoptate la sesiunea plenară din 29-30 aprilie;

Daniel Freund și Domènec Ruiz Devesa au luat cuvântul cu privire la calendarul
lucrărilor grupurilor de lucru și al sesiunii plenare.

3. Evaluarea progreselor înregistrate în cadrul grupurilor de lucru ale Conferinței

Schimb de vederi

Președintele a deschis acest punct.

Cei nouă coordonatori ai PE au prezentat situația actuală a grupurilor lor de lucru în
plen, în ordinea de mai jos.

Grupul de lucru valori și drepturi, stat de drept, securitate: Daniel FREUND
(VERTS/ALE)

Grupul de lucru Democrația europeană: Paulo RANGEL (PPE) (îl înlocuiește pe
Manfred WEBER)

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

Grupul de lucru transformarea digitală: Assita KANKO (ECR)

Grupul de lucru Schimbările climatice și mediul: Hildegard BENTELE (PPE) (în locul
lui Esther DE LANGE)

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

Grupul de lucru Europa în lume: Deirdre CLUNE (PPE) (în locul lui Andrius
KUBILIUS)

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) (în locul lui Iratxe GARCIA PEREZ).

Au luat cuvântul și următorii deputați: Sven SIMON; Pascal DURAND; Viola VON; Zdzisław
KRASNODĘBSKI; Helmut SCHOLZ;

4. Chestiuni diverse

-

5. Reuniuni următoare


Urmează să fie confirmate.



PV\1257168RO.docx 3/3 PE730.515v01-00

RO

Reuniunea s-a încheiat la ora 18.15.

LISTA DE PREZENȚĂ

PREZENȚI FIZIC ÎN SALĂ

ANGEL, BECK, BEER, DURAND, GLAVAK, GOZI, HOMS GINEL, HOOGEVEEN,

KARAS, KUBILIUS, MAVRIDES, MUREȘAN, 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


