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Evropský parlament
2019-2024

Delegace EP na konferenci o budoucnosti Evropy

DCFE_PV(2021)1208_1

ZÁPIS
ze schůze konané dne 8. prosince 2021 od 16:15 do 18:45

Brusel

Místnost: SPAAK 1A2

Schůze byla zahájena ve středu 8. prosince 2021 v 16:20 a předsedal jí Guy VERHOFSTADT
(předseda).

(Neveřejná schůze)

1. Přijetí pořadu jednání Návrh pořadu jednání (2021)0112_EN

Pořad jednání byl přijat v navrhovaném znění.

2. Sdělení předsedy

Předseda informoval členy o nejnovějších změnách ve složení delegace: Ivan VILIBOR
SINČIĆ (NI, HR) nahradil Dorien ROOKMAKEROVOU (NI, NL). Johan
DANIELSSON (S&D, SE) odešel k 30. listopadu 2021 z Parlamentu, aby se ujal funkce
ministra pro bydlení a náměstka ministra pro zaměstnanost ve Švédsku; skupina o tomto
nahrazení včas informuje. V důsledku toho má nyní delegace EP dočasně 107 členů.
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Předseda dále informoval o svých nedávných schůzích ve funkci předsedy delegace, včetně
účasti na plenárním zasedání konference COSAC (30. listopadu 2021), které potvrdilo cíl
uspořádat společnou schůzi delegací Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů na
plenárním zasedání Konference o budoucnosti Evropy. Společná schůze by se mohla konat v
návaznosti na plenární zasedání konference, dne 17. února 2022 (bude potvrzeno). Předseda
představil možné body návrhu pořadu jednání a vyzval členy, aby se k nim písemně vyjádřili.

Na závěr předseda zmínil několik dokumentů, které jsou pro delegaci relevantní. Za prvé,
předseda Výboru pro ústavní záležitosti (AFCO) předal sedm pracovních dokumentů, které
výbor vypracoval v rámci konference. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na internetových
stránkách delegace EP (link). Za druhé, k dispozici je několik dokumentů konference, které
sekretariát sdílel nebo v nejbližší době bude sdílet na internetových stránkách EP. Jedná se
o zprávy z online zasedání evropských panelových diskusí občanů 1 a 2 (které byly rozeslány
poslancům); třetí průběžnou zprávu digitální platformy (plánované datum zveřejnění
9. prosince 2021) a různé zprávy vnitrostátních panelových diskusí, zejména doporučení
francouzských panelových diskusí.

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

výměna názorů

Předseda bod jednání uvedl.

Vystoupili: Gabriele BISCHOFF, Morten LØKKEGAARD, Daniel FREUND, Laura
HUHTASAARI, Michiel HOOGEVEEN, Helmut SCHOLZ, Manfred WEBER.

Předseda tento bod jednání uzavřel.

(Internetový přenos)

5. Výměna názorů na aktuální stav Konference o budoucnosti Evropy (průběžné zprávy
platformy a panelových diskusí občanů) k tématům „Změna klimatu, životní prostředí a
zdraví“ a „EU ve světě a migrace“ se zástupci občanské společnosti a sociálních partnerů

výměna názorů

Předseda bod jednání uvedl.
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Následná výměna názorů byla rozdělena do čtyř rozprav na příslušná dílčí témata v
tomto pořadí: Externí řečník z jiné složky konference – sociální partneři a občanská
společnost – představil každou z rozprav:

1) „Změna klimatu a životní prostředí“;

2) „Zdraví“;

3) „Evropa ve světě“ a

4) „Migrace“.

Vystoupili tito poslanci a hosté:

„Změna klimatu a životní prostředí“: Livia SPERA (Evropská federace pracovníků v
dopravě – ETF); Herbert DORFMANN; Gabriele BISCHOFF; Eleonora EVI; Laura
HUHTASAARI;
Beata SZYDLO; Vera TAX; Livia SPERA (ETF)

„Zdraví“: Valeria RONZITTI (Služby obecného zájmu – SGI); Patricia TOIA;
Alin MITUTA; Dolors MONTSERRAT; Domènec RUIZ DEVESA;
Valeria RONZITTI (SGI)

„Evropa ve světě“: Yves BERTONCINI (Evropské hnutí – EMI); Danuta HUEBNER;
Deirdre CLUNE; Vladimir BILCIK; Yves BERTONCINI (Evropské hnutí – EMI);

„Migrace“: Milosh RISTOVSKI (Mladí evropští federalisté – YEF);
Marc ANGEL; Jordi SOLÉ; Gunnar BECK; Angel DZHAMBAZKI;
Milosh RISTOVSKI (YEF)

Předseda tento bod jednání uzavřel.

4. Různé

-

5. Příští schůze

12. ledna 2022 v Bruselu

Schůze skončila v 18:43.
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PREZENČNÍ LISTINA

FYZICKY PŘÍTOMNI V MÍSTNOSTI

ANGEL, BECK, BILČÍK, BISCHOFF, CSEH, DORFMANN, EVI,
FREUND,GOZI,HOOGEVEEN, HUHTASAARI, KARAS, LØKKEGAARD, METSOLA,
MITUŢA, PAGAZAURTUNDÚA, PUIGDEMONT I CASAMAJÓ, RUIZ DEVESA,
SCHOLZ, SOLÉ, TAX, VERHOFSTADT

DISTANČNÍ ÚČAST

Al-SALHANI, ARIMONT, BENTELE, BIZZOTTO, CHARAZNOVA, CHRISTOFOROU,
CIMOSZEWICZ, CLUNE, DE LANGE, DOBREV, DURAND, DZHAMAZKI, FARRENG,
HAIDER, HÜBNER, KANKO, KUBILIUS, MEBAREK, MEIMARAKIS MONTSERRAT,
MUREȘAN, NIENAß, PAPADIMOULIS, PICULA, SCHIEDER, SILVA PEREIRA,
SZYDŁO, TRÓCSÁNYI, UŠAKOVS, TOIA, WISELER-LIMA, YENBOU


