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Európai Parlament
2019-2024

Az Európa jövőjéről szóló konferenciára delegált küldöttség

DCFE_PV(2021)1117_1

JEGYZŐKÖNYV
a 2021. november 17-én 16.15–18.45 között tartott ülésről

Brüsszel

Terem: SPAAK 1A2

Az ülést 2021. november 17-én, szerdán 16.30-kor Guy Verhofstadt (elnök) elnökletével
nyitják meg.

(zárt ülés)

1. A napirend elfogadása DCFE_OJ(2021)1117_1

Az elnök javasolja, hogy a napirendtervezet 4. és 5. napirendi pontját együttes vitaként
kezeljék. A napirendet a javasolt változtatással elfogadják.
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2. Az elnök közleményei

Az elnök beszámol a küldöttség elnökeként többek között az alábbi üléseken való
részvételéről:

- az Európa jövőjéről szóló konferenciáról folytatott, a 17. cikk szerinti párbeszéd az
egyházakkal, vallási szervezetekkel vagy közösségekkel és világnézeti szervezetekkel
(2021. november 16.), valamint

- az AFCO parlamentközi bizottsági ülése („A nemzeti parlamentek elvárásai az Európa
jövőjéről szóló konferenciával kapcsolatban”) (2021. november 9.).

Az elnök bejelenti, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek küldöttségei együttes
ülést kívánnak szervezni az Európa jövőjéről szóló konferencia plenáris ülésére a konferencia
2022. február 17-i plenáris ülése alkalmával. A napirendtervezetet később teszik közzé.

3. Eszmecsere a konferencia plenáris ülésének és munkacsoportjainak megszervezéséről

Eszmecsere

Az elnök megnyitja a napirendi pontot.

Az alábbi képviselők szólalnak fel: Manfred WEBER, Gabriele BISCHOFF, Daniel
FREUND, Gunnar BECK, Michiel HOOGEVEEN, Helmut SCHOLZ.

Az elnök lezárja a napirendi pontot.

(internetes közvetítés)

4. Eszmecsere a 2021. október 8–9-i európai ifjúsági rendezvény (EYE) ötletgazdáival az
„Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás / ifjúság, sport, kultúra és
oktatás / digitális átállás” és az „Európai demokrácia/értékek, jogok, jogállamiság,
biztonság” című ifjúsági ötletjelentések javaslatairól

valamint

5. Eszmecsere az Európa jövőjéről szóló konferencia (a platform időközi jelentései és
polgári vitacsoportok) jelenlegi állásáról az „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság
és foglalkoztatás / ifjúság, sport, kultúra és oktatás / digitális átállás” és az „Európai
demokrácia/értékek, jogok, jogállamiság, biztonság” témájában

(Együttes vita)
Eszmecsere

Az elnök megnyitja a napirendi pontot.
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Az európai ifjúsági rendezvény (EYE) ötletgazdái, Niamh MCGOVERN (távoli
csatlakozással), KOVÁCS Domokos és Kalojan HOFFMEISTER ismertetik az
ifjúsági ötletjelentés következő témákkal kapcsolatos elképzeléseit: „erősebb
gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás / ifjúság, sport, kultúra és
oktatás / digitális transzformáció” és „európai demokrácia/értékek, jogok,
jogállamiság, biztonság”.

Az ezt követő eszmecserét az adott altémákról szóló öt vitára osztották fel, az alábbi
sorrendben: „európai demokrácia”; „értékek és jogok, jogállamiság, biztonság”;
„digitális transzformáció”; „erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és
foglalkoztatás” és „ifjúság, sport, kultúra és oktatás”.

Az alábbi képviselők és meghívottak szólalnak fel:
„Európai demokrácia”: Manfred WEBER, Domènec RUIZ DEVESA, Pascal
DURAND, Daniel FREUND, Gunnar BECK, Helmut SCHOLZ, Pedro SILVA
PEREIRA, Sandro GOZI, Manfred WEBER

„Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság”: DOBREV Klára, Daniel FREUND,
Angel DZHAMBAZKI, Assita KANKO, Helmut SCHOLZ, KOVACS Domokos,
Kalojan HOFFMEISTR, Angel DZHAMBAZKI

„Digitális transzformáció”: Herbert DORFMANN

„Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás”: Guy
VERHOFSTADT (Iratxe GARCIA PEREZ nevében), Gabriele BISCHOFF, Michiel
HOOGEVEEN, Helmut SCHOLZ, Johan DANIELSSON

„Ifjúság, sport, kultúra és oktatás”: Guy VERHOFSTADT, Helmut SCHOLZ,
KOVACS Domokos, Kalojan HOFFMEISTER, Niamh MCGOVERN

Az elnök lezárja a napirendi pontot.

4. Egyéb kérdések

5. Következő ülés

2021. december 8. (Brüsszel)

Az ülést 18.43-kor berekesztik.
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JELENLÉTI ÍV

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, YENBOU


