
PV\1257205RO.docx PE730.516v01-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Delegația la Conferința privind viitorul Europei

DCFE_PV(2022)0429_1

PROCES-VERBAL
al reuniunii din 29 aprilie 2022, 15.00-16.00

Strasbourg

Sala WEISS N1.4

Reuniunea a fost deschisă vineri, 29 aprilie 2022, la ora 15.08, fiind prezidată de Guy
Verhofstadt (președinte).

(Transmisiune în direct pe internet)

1. Adoptarea ordinii de zi Proiect de ordine de zi (2022) 2904_1_EN

Ordinea de zi a fost adoptată în forma propusă.

2. Comunicări ale președinției

Președintele a anunțat o modificare a componenței delegației Parlamentului European:
Începând din 31 martie, dl François ALFONSI (Verts/ALE) a înlocuit-o
pe dna Salima YENBOU.

Președintele i-a informat, de asemenea, pe membri că la 26 aprilie a avut loc o reuniune
a Comitetului executiv, iar astăzi, 29 aprilie, a avut loc o reuniune a membrilor și
observatorilor PE în cadrul Comitetului executiv.

Președintele a furnizat totodată informații despre evenimentul de închidere a conferinței
din 9 mai.
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3. Pregătirea sesiunii plenare a Conferinței din 29-30 aprilie 2022

Președintele a deschis acest punct. El le-a mulțumit președinților grupurilor de lucru ale
Parlamentului European și coordonatorilor pentru activitatea lor și a informat membrii
cu privire la propunerile grupului de lucru prezentate plenului conferinței spre aprobare.

Președintele a relatat că, în cadrul reuniunii membrilor Comitetului executiv care provin
din Parlamentul European, din acea dimineață, propunerile au fost aprobate cu
majoritatea voturilor.

El a informat deputații că orice poziție minoritară cu opinii divergente cu privire la
propuneri poate face obiectul unei declarații scrise, care să nu depășească 200 de
cuvinte, și va fi anexată la procesul-verbal și publicată pe site-ul delegației
Parlamentului European la conferință.

Președintele a dat cuvântul deputaților în Parlamentul European și observatorilor
Comitetului executiv, pentru a prezenta pozițiile grupurilor lor politice cu privire la
propunerile pentru sesiunea plenară a conferinței, urmate de o rundă de intervenții din
partea grupurilor politice și a NI.

Au luat cuvântul următorii deputați: Dl Manfred Weber; Dna Iratxe García Pérez; Dl
Pascal Durand; Dl Daniel Freund; Dl Gunnar Beck; Dl Michiel Hoogeveen;
Dl Helmut Scholz; Dl Paulo Rangel; Dna Gabriele Bischoff; Dna Nicola Beer;
Dl Damian Boeselager; Dl Pernando Barrena.

Președintele a concluzionat că, având în vedere pozițiile favorabile exprimate de cinci
grupuri politice, care reprezintă o largă majoritate, ar putea exprima sprijinul delegației
Parlamentului European pentru propuneri în cadrul sesiunii plenare a conferinței.
Propunerea a fost aprobată prin aclamare.

Sandra Pereira, Zdzisław Krasnodębski, în numele ECR, Carles Puigdemont, precum și
Christine Anderson, Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Mara Bizzotto, Susanna Ceccardi,
Roman Haider, Laura Huhtasaari, Peter Kofod, Hélène Laporte, Jaak Madison, Thierry
Mariani, Philippe Olivier, Alessandro Panza, în numele ID, au prezentat declarații scrise
de exprimare a pozițiilor minoritare.

4. Chestiuni diverse

Nu au existat.

5. Reuniuni următoare

urmează să fie confirmate

Reuniunea a fost închisă la ora 16.02.
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OPINIE MINORITARĂ

Exprimată de Sandra Pereira

După cum am spus la început și după cum putem vedea acum, concluziile Conferinței privind
viitorul Europei au fost prestabilite cu mult timp în urmă, deoarece, în esență, ele promovează
o direcție, o linie politică și măsuri susținute de mult timp de UE.

Printre exemple se numără insistența asupra mitului conform căruia democrația va fi
consolidată dacă abolim regula unanimității în Consiliu, când, în realitate, această regulă
protejează egalitatea între state și asigură că nicio decizie nu este impusă împotriva intereselor
lor; sau listele transnaționale pentru alegerile pentru Parlamentul European, care nu doar că ar
exacerba dezechilibrele și distorsiunile existente, dar ar fi și o construcție artificială,
neconformă cu realitatea din Europa, cu interesul public.

Asistăm la încă o manevră (cu concluzii evidente) menită să întărească neoliberalismul,
federalismul și militarismul, care sunt responsabile pentru promovarea unui regres în ceea ce
privește drepturile sociale și de muncă, agravarea inegalităților, concentrarea monopolistă și o
lipsă de respect pentru suveranitate și pace.

Europa pe care o susținem necesită o cale diferită, una a cooperării între națiuni suverane, cu
drepturi egale, progres social și pace.

Prin urmare, respingem categoric aceste concluzii și propuneri.
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OPINIE MINORITARĂ

Exprimată de Zdzisław Krasnodębski, în numele ECR

Grupul ECR a participat cu bună credință, sperând că conferința va fi o veritabilă consultare
publică cu privire la viitorul unei Uniuni Europene tot mai îndepărtate de realitățile cotidiene.
www.ecrthefuture.eu

Din păcate, conferința a eșuat.

Alianța federalistă a extins pur și simplu bula de la Bruxelles într-o bulă a conferinței,
colaborând cu aliații din ONG-uri centralizate pentru a orienta procesul.

Suprareprezentarea tinerilor (de trei ori cota lor echitabilă), prejudecățile în materie de
autoselecție în recrutarea participanților, selectarea unor experți prieteni și stabilirea unei
agende centraliste au subminat toate credibilitatea procesului.

Recomandările cetățenilor și comentariile de pe platformele online au fost înlocuite cu
documente pregătite în cadrul noilor „grupuri de lucru” în care deputații federaliști au preluat
controlul. Aceștia au analizat propunerile cetățenilor și au ales doar acele idei cu care erau deja
de acord.

Două dintre cele patru componente – cele care reprezintă democrațiile noastre naționale în
cadrul Consiliului și parlamentarii naționali – nu au aprobat concluziile, rezervându-și pozițiile
și transmițând doar propunerile. Nici Parlamentul nu a aprobat concluziile în unanimitate.

Nu a avut loc o dezbatere publică pe scară largă și nu a avut loc o sensibilizare a publicului.

Prin urmare, respingem concluziile și considerăm că principalele propuneri și măsuri ale
conferinței ar trebui să fie acum puse la încercare în mod riguros prin intermediul unor sondaje
de opinie independente în fiecare stat membru.
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OPINIE MINORITARĂ

Exprimată de Carles Puigdemont i Casamajó

Întâi de toate, îi felicit pe toți cei implicați în Conferința privind viitorul Europei (COFE). Aș
dori însă să subliniez că aceasta nu a avut o participare reală la nivel local. Propunerea ca limba
catalană să fie o limbă oficială a UE, „10 milioane de voci, transformarea limbii catalane într-
o limbă oficială a UE”, aprobată cu 915 de voturi în cadrul Platformei digitale multilingve
(MDP) și cea mai aprobată propunere la categoria „Valori și drepturi, statul de drept și
securitate”, nici măcar nu a fost dezbătută în cadrul grupului de lucru cu același nume. Același
lucru s-a întâmplat și în cazul propunerii „Fără standarde duble în ceea ce privește apărarea
democrației și a statului de drept”, a doua cea mai susținută din această categorie (626 de
voturi). Cea mai frapantă a fost însă propunerea „Pentru un mecanism de claritate privind
dreptul la autodeterminare”, cea mai votată din întreaga COFE (1 002 voturi în MDP) și în
categoria „Democrație europeană”.

Faptul că aceste trei propuneri nici măcar nu au fost dezbătute sau luate în considerare de
grupurile lor de lucru respective ridică multe semne de întrebare cu privire la cine a tras sforile
COFE. Prin urmare, este dificil pentru mine să fiu pe deplin de acord cu procedura și rezultatul
COFE.
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OPINIE MINORITARĂ

Exprimată de Christine Anderson, Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Mara Bizzotto, Susanna
Ceccardi, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Peter Kofod, Hélène Laporte, Jaak Madison,
Thierry Mariani, Philippe Olivier, Alessandro Panza, în numele ID

Grupul ID se opune concluziilor conferinței. Acestea reflectă chestiuni controversate asupra
cărora opinia Parlamentului nu este unanimă. Nu a existat o participare reală a cetățenilor,
deoarece numărul cetățenilor participanți în comparație cu populația statelor membre ale UE a
fost de numai 0,00001 %.

O integrare europeană aprofundată nu este soluția pentru a face față mai bine provocărilor
viitorului. Raportul final ar fi trebuit să fie un document deschis care să includă toate
documentele depuse. Documentele finale nu includ toate opiniile, care nu se bucură de egalitate,
ci se concentrează pe opiniile convenite în prealabil în cadrul alianței federaliste. Opiniile care
diferă de cele care pledează pentru o integrare europeană mai profundă și pentru instituirea unei
uniuni federale între statele membre nu au fost reprezentate sau incluse în mod adecvat și au
dispărut misterios din concluziile conferinței, cum s-a întâmplat în cazul contribuțiilor la
platforma multilingvă, unde au fost publicate și opinii sceptice cu privire la UE, dar care nu au
făcut niciodată parte din discuții sau concluzii.

Conferința nu a fost nici democratică, nici legitimă, nici transparentă. Denunțăm concluziile
conferinței ca fiind prestabilite și orientate politic, transformând „bula de la Bruxelles” într-o
„bulă a conferinței”, ca de pildă în ceea ce privește abolirea principiului unanimității în Consiliu
și solicitarea unei convenții privind tratatul.
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LISTA DE PREZENȚĂ

PREZENȚI FIZIC ÎN SALĂ

ANGEL, BARRENA ARZA, BECK, BEER, BENIFEI, BENTELE, BISCHOFF,

BOESELAGER, CASTALDO, CHARANZOVÁ, CLUNE, DORFMANN, DURAND,

FARRENG, FIDANZA, FREUND, GAMON, GARCĺA PÉREZ, GLAVAK, GOZI, HOMS

GINEL, HOOGEVEEN, KUBILIUS, MITUŢA, NEGRESCU, PAGAZAURTUNDÚA,

PEREIRA, PETIKÄINEN, RANGEL, RUIZ DEVESA, SCHOLZ, SILVA PEREIRA, TOIA,

VERHOFSTADT, WISELER-LIMA
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