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ZAPISNIK
seje 8. decembra 2021 od 16.15 do 18.45
v Bruslju
sejna soba SPAAK 1A2

Seja se je začela v sredo, 8. decembra 2021, ob 16.20. Vodil jo je predsednik GUY
VERHOFSTADT.
(Brez navzočnosti javnosti)
1.

Sprejetje dnevnega reda

Osnutek dnevnega reda (2021)0112_EN

Predlagani dnevni red je bil sprejet.
2.

Sporočila predsednika
Predsednik je poslance obvestil o nedavni spremembi v sestavi delegacije, in sicer je
Dorien ROOKMAKER (samostojna poslanka, Nizozemska) nadomestil Ivan VILIBOR
SINČIĆ (samostojni poslanec, Hrvaška). Johan DANIELSSON (S&D, Švedska) od 30.
novembra 2021 ni več poslanec Parlamenta, saj je postal švedski minister za
stanovanjska vprašanja in namestnik ministrice za zaposlovanje. Skupina bo še
pravočasno sporočila, kdo ga bo nadomestil. Delegacijo Evropskega parlamenta tako
trenutno začasno sestavlja 107 članov.
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Predsednik je tudi poročal o nedavnih sestankih, ki se jih je udeležil kot predsednik delegacije.
Med drugim se je 30. novembra 2021 udeležil plenarnega zasedanja Konference odborov
parlamentov za zadeve Unije (COSAC), na katerem je bilo potrjeno, da se namerava
organizirati skupna seja delegacij Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov pri
plenarnem zasedanju Konference o prihodnosti Evrope. Skupna seja bi lahko potekala v okviru
plenarnega zasedanja konference 17. februarja 2022 (bo potrjena naknadno). Poleg tega je
predsednik opisal točke, ki bi se lahko vključile na osnutek dnevnega reda, in povabil poslance,
naj nanje predložijo pisne pripombe.
Predsednik je povedal tudi, da je za delegacijo zanimivih več dokumentov. Predsednik Odbora
za ustavne zadeve (AFCO) je posredoval sedem delovnih dokumentov, ki jih je odbor pripravil
v okviru konference. Objavljeni so na spletnem mestu delegacije Evropskega parlamenta
(povezava). Na voljo je tudi več dokumentov konference, ki jih je sekretariat objavil na
spletnem mestu Evropskega parlamenta ali pa jih bo tam objavil kmalu. Med njimi sta poročili
s prvega in drugega spletnega evropskega državljanskega foruma, ki sta bili poslani članom, pa
tudi tretje vmesno poročilo digitalne platforme, ki bo objavljeno 9. decembra 2021, in številna
poročila z nacionalnih forumov, med drugim zlasti priporočila s francoskih nacionalnih
forumov.

3. Izmenjava mnenj o organizaciji plenarnega zasedanja in delovnih skupin konference
Izmenjava mnenj
Predsednik je začel razpravo.
Govorili so: Gabriele BISCHOFF, Morten LØKKEGAARD, Daniel FREUND, Laura
HUHTASAARI, Michiel HOOGEVEEN, Helmut SCHOLZ, Manfred WEBER
Predsednik je zaključil točko.

(Spletni prenos)
5. Izmenjava mnenj s predstavniki civilne družbe in socialnih partnerjev o stanju
Konference o prihodnosti Evrope (vmesna poročila platforme in z državljanskih
forumov) v zvezi s podnebnimi spremembami, okoljem/zdravjem in EU v svetu/migracijami
Izmenjava mnenj
Predsednik je začel razpravo.
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Sledila je izmenjava mnenj, ki so jo sestavljale štiri razprave o zadevnih podtemah v
vrstnem redu, navedenem v nadaljevanju. Vsako razpravo o podtemah je začel zunanji
govornik, predstavnik socialnih partnerjev in civilne družbe, ki sodelujejo pri
konferenci:
(1) podnebne spremembe in okolje,
(2) zdravje,
(3) Evropa v svetu in
(4) migracije.
Govorili so naslednji poslanci in gosti::
podnebne spremembe in okolje: Livia SPERA (Evropska federacija delavcev v prometu
– ETF), Herbert DORFMANN, Gabriele BISCHOFF, Eleonora EVI, Laura
HUHTASAARI, Beata SZYDLO, Vera TAX, Livia SPERA (ETF);
zdravje: Valeria RONZITTI (storitve splošnega pomena – SGI), Patricia TOIA, Alin
MITUŢA, Dolors MONTSERRAT, Domènec RUIZ DEVESA, Valeria RONZITTI
(SGI);
Evropa v svetu: Yves BERTONCINI (Evropsko gibanje – EMI), Danuta Maria
HÜBNER, Deirdre CLUNE, Vladimír BILČÍK, Yves BERTONCINI (EMI);
migracije: Milosh RISTOVSKI (Mladi evropski federalisti – YEF), Marc ANGEL,
Jordi SOLÉ, Gunnar BECK, Angel DŽAMBAZKI (Angel DZHAMBAZKI), Milosh
RISTOVSKI (YEF).
Predsednik je zaključil točko.

4.

Razno
–

5.

Naslednja seja

12. januar 2022 v Bruslju

Seja se je končala ob 18.43.

DV\1246364SL.docx

3/4

PE702.722v01-00

SL

– SEZNAM NAVZOČIH
NAVZOČI V SEJNI SOBI
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
NAVZOČI NA DALJAVO
Al-SALHANI, ARIMONT, BENTELE, BIZZOTTO, CHARANZOVÁ, HRISTOFORU
(CHRISTOFOROU), CIMOSZEWICZ, CLUNE, DE LANGE, DOBREV, DURAND,
Džambazki (DZHAMBAZKI), FARRENG, HAIDER, HÜBNER, KANKO, KUBILIUS,
MEBAREK, MEIMARAKIS, MONTSERRAT, MUREȘAN, NIENAß, PAPADIMULIS
(PAPADIMOULIS), PICULA, SCHIEDER, SILVA PEREIRA, SZYDŁO, TRÓCSÁNYI,
UŠAKOVS, TOIA, WISELER-LIMA, YENBOU
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