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Evropski parlament
2019-2024

Delegacija pri Konferenci o prihodnosti Evrope

DCFE_PV(2021)1117_1

ZAPISNIK
seje 17. novembra 2021 od 16.15 do 18.45

v Bruslju

sejna soba SPAAK 1A2

Seja se je začela v sredo, 17. novembra 2021, ob 16.30. Vodil jo je predsednik Guy
Verhofstadt.

(Brez navzočnosti javnosti)

1. Sprejetje dnevnega reda DCFE_OJ(2021)1117_1

Predsednik je predlagal, da bi imeli o točkah 4 in 5 osnutka dnevnega reda skupno
razpravo. Dnevni red je bil spremenjen v skladu s tem predlogom.
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2. Sporočila predsednika

Predsednik je poročal o nedavnih sestankih, ki se jih je udeležil kot predsednik delegacije,

- med drugim dialoga Evropskega parlamenta iz člena 17 o Konferenci o prihodnosti
Evrope s predstavniki cerkev, verskih združenj ali skupnosti ter svetovnonazorskih in
nekonfesionalnih organizacij, ki je potekal 16. novembra 2021.

- Poleg tega se je 9. novembra 2021 udeležil medparlamentarne seje odbora AFCO o
pričakovanjih nacionalnih parlamentov v zvezi s Konferenco o prihodnosti Evrope.

Predsednik je dejal, da namerava 17. februarja 2022 ob plenarnem zasedanju konference
organizirati skupno sejo delegacij Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov pri
plenarnem zasedanju Konference o prihodnosti Evrope. Pozneje bo poslan tudi osnutek
dnevnega reda.

3. Izmenjava mnenj o organizaciji plenarnega zasedanja konference in delovnih skupin

Izmenjava mnenj

Predsednik je začel razpravo.

Govorili so: Manfred WEBER, Gabriele BISCHOFF, Daniel FREUND, Gunnar
BECK, Michiel HOOGEVEEN, Helmut SCHOLZ

Predsednik je zaključil razpravo.

(Spletni prenos)

4. Izmenjava mnenj z avtorji zamisli v okviru Evropske prireditve za mlade (EYE) 8. in
9. oktobra 2021 o predlogih iz poročila o zamislih mladih v zvezi s temami „Močnejše
gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna mesta/mladi, šport, kultura in
izobraževanje/digitalna preobrazba“ ter „Evropska demokracija/vrednote, pravice,
pravna država, varnost“

in

5. Izmenjava mnenj o stanju Konference o prihodnosti Evrope (vmesna poročila
platforme in državljanski forumi) v zvezi s temami „Močnejše gospodarstvo, socialna
pravičnost in delovna mesta/mladi, šport, kultura in izobraževanja/digitalna
preobrazba“ ter „Evropska demokracija/vrednote, pravice, pravna država, varnost“

(Skupna razprava)
Izmenjava mnenj

Predsednik je začel razpravo.
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Avtorji zamisli v okviru Evropske prireditve za mlade (EYE) Niamh MCGOVERN
(navzoča na daljavo), Domokos KOVÁCS in Kalojan HOFFMEISTER so predstavili
zamisli iz poročila o zamislih mladih v zvezi s temami Močnejše gospodarstvo,
socialna pravičnost in delovna mesta/mladi, šport, kultura in izobraževanje/digitalna
preobrazba in Evropska demokracije/vrednote, pravice, pravna država, varnost.

Sledila je izmenjava mnenj, ki jo je sestavljalo pet razprav o zadevnih podtemah v
naslednjem vrstnem redu: evropska demokracija; vrednote, pravice, pravna država,
varnost; digitalna preobrazba; močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in
delovna mesta in mladi, šport, kultura in izobraževanje.

V razpravi so sodelovali naslednji poslanci in gostje:

evropska demokracija: Manfred WEBER, Domènec RUIZ DEVESA, Pascal
DURAND, Daniel FREUND, Gunnar BECK, Helmut SCHOLZ, Pedro SILVA
PEREIRA, Sandro GOZI, Manfred WEBER

vrednote, pravice, pravna država, varnost: Klára DOBREV, Daniel FREUND, Angel
DŽAMBAZKI (Angel DZHAMBAZKI), Assita KANKO, Helmut SCHOLZ,
Domokos KOVACS, Kalojan HOFFMEISTR, Angel DŽAMBAZKI (Angel
DZHAMBAZKI)

digitalna preobrazba: Herbert DORFMANN

močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna mesta: Guy VERHOFSTADT
(v imenu Iratxe GARCIA PEREZ), Gabriele BISCHOFF, Michiel HOOGEVEEN,
Helmut SCHOLZ, Johan DANIELSSON

mladi, šport, kultura in izobraževanje: Guy VERHOFSTADT, Helmut SCHOLZ,
Domokos KOVACS, Kalojan HOFFMEISTER, Niamh MCGOVERN

Predsednik je zaključil razpravo.

4. Razno

5. Naslednja seja

8. december 2021 v Bruslju

Seja se je končala ob 18.43.
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SEZNAM NAVZOČIH

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


