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CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Delegace na konferenci o budoucnosti Evropy

DCFE_PV(2021)1117_1

ZÁPIS
ze schůze konané dne 17. listopadu 2021 od 16:15 do 18:45

Brusel

Místnost SPAAK 1A2

Schůze byla zahájena ve středu 17. listopadu 2021 v 16:30 a předsedal jí Guy Verhofstadt
(předseda).

(Neveřejná schůze)

1. Přijetí pořadu jednání DCFE_OJ(2021)1117_1

Předseda navrhl, aby byly body 4 a 5 pořadu jednání projednány ve společné rozpravě.
Pořad jednání byl přijat s navrženou změnou.
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2. Sdělení předsedy

Předseda informoval o svých nedávných schůzích ve funkci předsedy delegace, včetně účasti
na

- dialogu EP podle článku 17 s církvemi, náboženskými sdruženími nebo komunitami,
filozofickými a nekonfesními organizacemi o Konferenci o budoucnosti Evropy
(16. listopadu 2021) a

- meziparlamentní schůzi výboru AFCO („Očekávání vnitrostátních parlamentů
v souvislosti s Konferencí o budoucnosti Evropy“) (9. listopadu 2021).

Předseda oznámil záměr uspořádat na plenárním zasedání Konference o budoucnosti Evropy
společnou schůzi delegací Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů v rámci
plenárního zasedání konference dne 17. února 2022. Návrh pořadu jednání bude předložen
později.

3. Výměna názorů na organizaci plenárního zasedání konference a pracovních skupin

výměna názorů

Předseda uvedl bod jednání.

Vystoupili: Manfred WEBER, Gabriele BISCHOFF, Daniel FREUND, Gunnar
BECK, Michiel HOOGEVEEN, Helmut SCHOLZ.

Předseda tento bod jednání uzavřel.

(Internetový přenos)

4. Výměna názorů s účastníky Evropského setkání mládeže (EYE) konaného ve dnech
8.–9. října 2021, během níž budou projednány návrhy zpráv vycházející z námětů
mladých lidí ohledně „silnější ekonomiky, sociální spravedlnosti a zaměstnanosti /
mládeže, sportu, kultury a vzdělávání / digitální transformace“ a „evropské demokracie
/ hodnot, práv, právního státu, bezpečnosti“

a

5. Výměna názorů na současný stav Konference o budoucnosti Evropy (prozatímní
informace o platformě a panelové diskuse občanů) týkající se „silnější ekonomiky,
sociální spravedlnosti a zaměstnanosti / mládeže, sportu, kultury a vzdělávání / digitální
transformace“ a „evropské demokracie / hodnot, práv, právního státu, bezpečnosti“

(Společná rozprava)
výměna názorů
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Předseda uvedl tento bod jednání.

Autoři nápadů z Evropského setkání mládeže (EYE), Niamh MCGOVERNOVÁ (na
dálku), Domokos KOVÁCS a Kalojan HOFFMEISTER představili nápady uvedené
ve Zprávě o námětech mladých lidí týkající se témat „Silnější ekonomika, sociální
spravedlnost a zaměstnanost / mládež, sport, kultura a vzdělávání / digitální
transformace“ a „Evropská demokracie / hodnoty, práva, právní stát, bezpečnost“.

Následná výměna názorů byla rozdělena do pěti rozprav na příslušná dílčí témata
v tomto pořadí: „Evropská demokracie“; „Hodnoty, práva, právní stát, bezpečnost“;
„Digitální transformace“; „Silnější ekonomika, sociální spravedlnost
a zaměstnanost“ a „Mládež, sport, kultura a vzdělávání“.

Vystoupili tito poslanci a hosté:

„Evropská demokracie“: Manfred WEBER, Domènec RUIZ DEVESA, Pascal
DURAND, Daniel FREUND, Gunnar BECK, Helmut SCHOLZ, Pedro SILVA
PEREIRA, Sandro GOZI, Manfred WEBER

„Hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost“: Klára DOBREV, Daniel FREUND,
Angel DZHAMBAZKI, Assita KANKO, Helmut SCHOLZ, Domokos KOVACS,
Kalojan HOFFMEISTR, Angel DZHAMBAZKI

„Digitální transformace“: Herbert DORFMANN

„Silnější ekonomika, sociální spravedlnost a zaměstnanost“: Guy VERHOFSTADT
(jménem Iratxe GARCÍOVÉ PÉREZOVÉ), Gabriele BISCHOFF, Michiel
HOOGEVEEN, Helmut SCHOLZ, Johan DANIELSSON

„Mládež, sport, kultura a vzdělávání“: Guy VERHOFSTADT, Helmut SCHOLZ,
Domokos KOVACS, Kalojan HOFFMEISTER, Niamh MCGOVERN

Předseda tento bod jednání uzavřel.

4. Různé

5. Příští schůze

8. prosince 2021 v Bruselu

Schůze skončila v 18:43.
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PREZENČNÍ LISTINA

ANGEL, BARRENA ARZA, BECK, BENTELE, BILČÍK, BISCHOFF,
CHRISTOFOROU, CIMOSZEWICZ, DANIELSSON, DOBREV, DORFMANN,
DURAND, DZHAMAZKI, FARRENG, FREUND, GOZI, HOOGEVEEN, KANKO,
KARAS, KUBILIUS, MEBAREK, MEIMARAKIS, MUREȘAN, PICULA,
PUIGDEMONT I CASAMAJÓ, RUIZ DEVESA, SCHIEDER, SCHOLZ, SILVA
PEREIRA, TOIA, VERHOFSTADT, YBOUA


