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ZÁPIS
ze schůze konané dne 2. března 2022 od 16:15 do 18:45

Brusel

Schůze byla zahájena ve středu 2. března 2022 v 16:23 a předsedal jí Guy VERHOFSTADT
(předseda).

(Internetový přenos)

1. Přijetí pořadu jednání Návrh pořadu jednání (2022)0302_CS

Pořad jednání byl přijat v navrženém znění.

2. Sdělení předsedy

S ohledem na nedávné události předseda informoval členy o záměru pozvat delegaci
ukrajinských uprchlíků na plenární zasedání konference, aby se do tohoto procesu
aktivně zapojili jako zúčastněné strany, zejména do diskuse na téma „EU ve světě“.
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Předseda vyzval Parlament, aby byl na konferenci ještě ambicióznější. Vyzval
k zahájení konventu, který by měl být oznámen dne 9. května ve společném prohlášení
tří předsedů o výsledcích konference. K tomuto bodu se slova ujali Manfred WEBER a
Michiel HOOGEVEEN. Na návrh předsedy se členové dohodli, že tento bod dále
projednají na příští schůzi delegace.

Předseda dále představil výsledek závěrečného kola čtyř panelových diskusí evropských
občanů a revidovaný harmonogram navržený spolupředsedy. Harmonogram musí ještě
schválit výkonná rada, aby bylo možné v dubnu doplnit další plenární zasedání. Nastínil
očekávanou práci plenárního zasedání konference v příštích dvou měsících takto:

- I. plenární zasedání v březnu: prezentace a diskuse o doporučeních panelů 1 a 4;
- II. plenární zasedání v březnu: projednání a informování o práci odvedené

pracovními skupinami;
- I. zasedání v dubnu: projednání všech návrhů pracovních skupin;
- II. zasedání v dubnu (stále se čeká na schválení výkonnou radou): dokončení práce

na základě případných přepracovaných návrhů v pracovních skupinách. Na konci
tohoto procesu budou mít občané možnost vyjádřit se k návrhům, avšak nebudou
mít právo „veta“.

- 9. května: závěrečná akce a společné prohlášení tří předsedů, v němž se oficiálně
zavážou, že se zasadí o realizaci schválených následných opatřeních.

Na závěr předseda zmínil několik dokumentů, které jsou pro delegaci relevantní.
Dokumenty zahrnují dvě z celkově čtyř studií vypracovaných útvary Parlamentu, které
popisují postoj EP a veškeré stávající či připravované návrhy a akty EU pro každé z
doporučení. Tento přehled vypracovává Evropská výzkumná služba (EPRS) společně s
generálním ředitelstvím pro vnitřní politiky (IPOL) a generálním ředitelstvím pro vnější
politiky (EXPO). Poslanci rovněž obdrželi pokyny spolupředsedů ohledně toho, jak
doporučení občanů zohlednit v návrzích na plenárním zasedání. Předseda poté uvedl, že
se dokončují práce na interních pracovních metodách EP pro tuto poslední fázi, které
budou brzy rozeslány.

Předseda závěrem poslancům připomněl druhou společnou schůzi delegací
vnitrostátních parlamentů a delegace Evropského parlamentu na konferenci, která se má
konat dne 24. března ve Štrasburku a na níž má být projednán společný dokument se
společnými návrhy.
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3. Výměna názorů o doporučeních prvního panelu evropských občanů na téma „Silnější
ekonomika, sociální spravedlnost a pracovní místa / vzdělávání, kultura, mládež a sport /
digitální transformace“ a čtvrtého panelu evropských občanů na téma „EU ve světě /
migrace“ v rámci přípravy plenárního zasedání konference, které se uskuteční ve dnech
11. a 12. března 2022

Výměna názorů

Předseda uvedl bod jednání.

Následná výměna názorů byla rozdělena do pěti rozprav o příslušných dílčích
tématech v tomto pořadí: Každou rozpravu uvedl příslušný koordinátor Evropského
parlamentu, pokud byl přítomen:
1) „Silnější ekonomika, sociální spravedlnost a pracovní místa“;
2) „Vzdělávání, mládež, kultura a sport“;
3) „Digitální transformace“;
4) „Evropa ve světě“:
5) „Migrace“.

Vystoupili tito poslanci:

1) „Silnější ekonomika, sociální spravedlnost a pracovní místa“; Siegfried
MUREŞAN, Nicola BEER, Domènec RUIZ DEVESA, Monika VANA, Michiel
HOOGEVEEN, Sandra PEREIRA, Sirpa PIETIKÄINEN, Niklas NIENASS.

2) „Vzdělávání, mládež, kultura a sport“; Laurence FARRENG, Isabel WISELER-
LIMA, Victor NEGRESCU, Niklas NIENASS, Helmut SCHOLZ, Alicia HOMS
GINEL.

3) „Digitální transformace“: Alessandro PANZA, Sandra PEREIRA, Josianne
CUTAJAR.

4) „Evropa ve světě“: Andrius KUBILIUS, Costas MAVRIDES, Hélène LAPORTE,
Danuta HÜBNER, Domènec RUIZ DEVESA, Paulo RANGEL.

5) „Migrace“: Marc ANGEL, Sunčana GLAVAK, Nils UŠAKOVS, Jordi SOLÉ,
Gunnar BECK, Pernando BARRENA ARZA.

Předseda tento bod jednání uzavřel.
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4. Různé

–

5. Příští schůze

16. března 2022 v Bruselu

Schůze skončila v 19:15.



DV\1251513CS.docx 5/5 PE702.729v01-00

CS

SEZNAM PŘÍTOMNÝCH

FYZICKÁ ÚČAST

ANGEL, BECK, BEER, DURAND, GLAVAK, GOZI, HOMS GINEL, HOOGEVEEN,

KARAS, KUBILIUS, MAVRIDES, MUREŞAN, NEGRESCU, OLIVIER, PEREIRA,

PIETIKÄINEN, PUIGDEMONT I CASAMAJÓ, RANGEL, RUIZ DEVESA, SCHIEDER,

SCHOLZ, SILVA PEREIRA, SOLÉ, UŠAKOVS, VERHOFSTADT, WISELER-LIMA

DISTANČNÍ ÚČAST

Al-SAHLANI, BARRENA ARZA, BECK, BIZZOTTO, CLUNE, CUTAJAR, FARRENG,

GLAVAK, HÜBNER, HUHTASAARI, KUMPULA-NATRI, LAPORTE, MAVRIDES,

NIENAß, PANZA, RANGEL, SCHEIDER, TOIA, VANA


