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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019 – 2024

Делегация на Конференцията за бъдещето на Европа

DCFE_PV(2022)0302_1

ПРОТОКОЛ
от заседанието на 2 март 2022 г., 16.15 ч. – 18.45 ч.

Брюксел

Заседанието беше открито на 2 март 2022 г., сряда, в 16.23 ч., под председателството на
Ги Верхофстад (председател).

(Предаване на живо по интернет)

1. Приемане на дневния ред Проект на дневен ред (2022)0302_BG

Дневният ред беше приет във вида, в който е предложен.

2. Съобщения на председателя

В светлината на неотдавнашните събития председателят информира членовете на
ЕП за намерението да покани делегация от украински бежанци да участват
активно в работата на пленарното заседание на конференцията като
заинтересовани страни в процеса, по-специално в дебата на тема „ЕС в света“.
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Председателят прикани Парламента да прояви още по-голяма амбиция за
конференцията. Той призова за иницииране на конвенция, която да бъде обявена
на 9 май в обща декларация на тримата председатели относно резултатите от
конференцията. По този въпрос взеха думата Манфред ВЕБЕР и Михил
ХОГЕВЕН. По предложение на председателя членовете се съгласиха тази точка
да бъде обсъдена допълнително на следващото заседание на делегацията.

Освен това председателят представи резултатите от последния кръг от четирите
европейски граждански панела и преразгледания график, предложен от
съпредседателите. Графикът все още трябва да бъде одобрен от Изпълнителния
съвет с оглед на добавянето на допълнително пленарно заседание през април. Той
очерта очакваната работа на пленарното заседание на конференцията през
следващите два месеца, както следва:

- Първа пленарна сесия през март: представяне и обсъждане на препоръките
на 1-ви и 4-ти панел;

- Втора пленарна сесия през март: обсъждане и представяне на информация за
пленарното заседание от работните групи относно извършената работа;

- Първа сесия през април: обсъждане на всички предложения на работните
групи;

- Втора сесия през април (все още подлежи на одобрение от Изпълнителния
съвет): приключване на работата въз основа на евентуално преработени
предложения в работните групи. В края на този процес гражданите ще имат
възможност да изразят мнението си по предложенията, но без „вето“.

- 9 май: заключителна проява и обща декларация на тримата председатели, в
която официално се заявява ангажираността им с договорените последващи
действия.

Накрая председателят посочи няколко документа, представляващи интерес за
делегацията. Те включват, първо, две от общо четири проучвания на службите на
Парламента, в които се очертава позицията на ЕП и всички
съществуващи/предстоящи предложения и актове на ЕС за всяка от препоръките.
Този преглед е изготвен от Европейската служба за парламентарни изследвания
(EPRS) заедно с генералните дирекции за вътрешни политики (IPOL) и по външни
политики (EXPO). Второ, членовете на ЕП получиха насоките, одобрени от
съпредседателите, относно това как да се премине от препоръки на гражданите
към предложения в пленарна зала. Трето, председателят посочи, че работата по
вътрешните методи на работа на ЕП за този последен етап е в процес на
приключване и скоро ще бъде разпространена.

В заключение председателят напомни на членовете за второто съвместно
заседание на националните парламенти и делегациите на Европейския парламент
на конференцията на 24 март в Страсбург с цел обсъждане на съвместен документ
с общи предложения.
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3. Размяна на мнения относно препоръките на първи европейски граждански панел
„По-силна икономика, социална справедливост и работни места/Образование,
култура, младеж и спорт/Цифрова трансформация“ и на четвърти европейски
граждански панел „ЕС в света/миграция“ в рамките на подготовката за
пленарното заседание на конференцията на 11 и 12 март 2022 г.

Размяна на мнения

Председателят откри разглеждането на точката.

Последвалият обмен на мнения беше разделен на пет дебата по съответните
подтеми, в посочения по-долу ред: Когато присъстваше, отговорният
координатор на Европейския парламент представяше всяко разискване, а
именно:
(1) „По-силна икономика, социална справедливост и работни места“;
(2) „Образование, култура, младеж и спорт“;
(3) „Цифрова трансформация“;
(4) „Европа в света“;
(5) „Миграция“.

Изказаха се следните членове на ЕП:

(1) „По-силна икономика, социална справедливост и работни места“: Зигфрид
МУРЕШАН, Никола БЕР, Доменек РУИС ДЕВЕСА, Моника ВАНА, Михил
ХОГЕВЕН, Сандра ПЕРЕЙРА, Сирпа ПИЕТИКАЙНЕН, Никлас НИНАС.

(2) „Образование, култура, младеж и спорт“: Лоранс ФАРЕНГ, Изабел
ВИЗЕЛЕР-ЛИМА, Виктор НЕГРЕСКУ, Никлас НИНАС, Хелмут ШОЛЦ, Алисия
ОМС ХИНЕЛ.

(3) „Цифрова трансформация“: Алесандро ПАНЦА, Сандра ПЕРЕЙРА,
Джозиан КУТАЯР.

(4) „Европа в света“: Андрюс КУБИЛЮС, Костас МАВРИДИС, Елен ЛАПОРТ,
Данута ХЮБНЕР, Доменек РУИС ДЕВЕСА, Паулу РАНЖЕЛ.

(5) „Миграция“: Марк АНЖЕЛ, Сунчана ГЛАВАК, Нилс УШАКОВС, Жорди
СОЛЕ, Гунар БЕК, Пернандо БАРЕНА АРСА.

Председателят приключи разглеждането на точката.
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4. Други въпроси

-

5. Следващо заседание

16 март 2022 г., Брюксел.

Заседанието беше закрито в 19.15 ч.
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ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

ПРИСЪСТВАЩИ ФИЗИЧЕСКИ В ЗАЛАТА

АНЖЕЛ, БЕК, БЕР, ДЮРАН, ГЛАВАК, ГОЦИ, ОМС ХИНЕЛ, ХОГЕВЕН, КАРАС,

КУБИЛЮС, МАВРИДИС, МУРЕШАН, НЕГРЕСКУ, ОЛИВИЕ, ПЕРЕЙРА,

ПИЕТИКЯЙНЕН, ПУЧДЕМОН И КАЗАМАЖО, РАНЖЕЛ, РУИС ДЕВЕСА, ШИДЕР,

ЩОЛЦ, СИЛВА ПЕРЕЙРА, СОЛЕ, УШАКОВС, ВЕРХОФСТАД, ВИЗЕЛЕР-ЛИМА

ДИСТАНЦИОННО ПРИСЪСТВИЕ

АЛ-САХЛАНИ, БАРЕНА АРСА, БЕК, БИЦОТО, КЛУН, КУТАЯР, ФАРЕНГ,

ГЛАВАК, ХЮБНЕР, ХЕУХТАСАРИ, КУМПУЛА-НАТРИ, ЛАПОРТ, МАВРИДИС,

НИНАС, ПАНЦА, РАНЖЕЛ, ШИДЕР, ТОЯ, ВАНА.


