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Bryssel

Puheenjohtaja Guy VERHOFSTADT avasi kokouksen keskiviikkona 2. maaliskuuta 2022
klo 16.23.

(Suoratoisto verkossa)

1. Esityslistan hyväksyminen Esityslistaluonnos (2022)0302_EN

Ehdotettu esityslista hyväksyttiin.

2. Puheenjohtajan ilmoitukset

Viimeaikaisten tapahtumien perusteella puheenjohtaja ilmoitti jäsenille aikomuksesta
kutsua ukrainalaispakolaisten valtuuskunta mukaan konferenssin täysistunnon työhön,
jotta he voisivat prosessin sidosryhmänä osallistua aktiivisesti erityisesti keskusteluun
aiheesta ”EU:n rooli maailmassa”.
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Puheenjohtaja kehotti parlamenttia nostamaan entisestään tavoitetasoaan
konferenssissa. Hän kehotti kutsumaan koolle valmistelukunnan, josta ilmoitettaisiin 9.
toukokuuta parlamentin puhemiehen ja komission ja neuvoston puheenjohtajien
yhteisessä julistuksessa konferenssin tuloksista. Manfred WEBER ja Michiel
HOOGEVEEN käyttivät puheenvuoron tästä aiheesta. Jäsenet päättivät puheenjohtajan
ehdotuksesta keskustella tästä asiasta lisää valtuuskunnan seuraavassa kokouksessa.

Lisäksi puheenjohtaja esitteli neljän eurooppalaisen kansalaispaneelin viimeisen
kierroksen tulokset ja yhteispuheenjohtajien ehdottaman tarkistetun aikataulun.
Johtokunnan on vielä hyväksyttävä aikataulu, ennen kuin huhtikuussa voidaan pitää
ylimääräinen täysistunto. Hän kertoi konferenssin täysistunnon odotettavissa olevasta
työstä kahden seuraavan kuukauden aikana seuraavasti:

- maaliskuun I täysistunto: paneelien 1 ja 4 suositusten esittely ja niitä koskeva
keskustelu

- maaliskuun II täysistunto: keskustelu ja selonteko täysistunnolle työryhmissä
tehdystä työstä

- huhtikuun I istunto: keskustelu kaikista työryhmien ehdotuksista
- huhtikuun II istunto (edellyttää johtokunnan hyväksyntää): työn saattaminen

päätökseen, mahdollisesti työryhmissä hiottujen ehdotusten perusteella. Tämän
prosessin päätteeksi kansalaisilla on mahdollisuus ilmaista näkemyksensä
ehdotuksista, kuitenkin ilman veto-oikeutta

- 9. toukokuuta: päätöstapahtuma sekä parlamentin puhemiehen ja komission ja
neuvoston puheenjohtajien yhteinen julistus, jossa he virallisesti ilmoittavat
sitoutuvansa sovittuihin jatkotoimiin.

Lopuksi puheenjohtaja kertoi useista valtuuskuntaa koskettavista asiakirjoista. Näihin
kuuluu ensinnäkin kaksi parlamentin yksiköiden laatimaa tutkimusta (tutkimuksia on
yhteensä neljä), joissa esitetään parlamentin kanta ja mahdolliset nykyiset/tulevat EU:n
ehdotukset ja säädökset kunkin suosituksen osalta. Tämän katsauksen on laatinut
Euroopan parlamentin tutkimuspalvelu (EPRS) yhdessä sisäasioiden pääosaston (IPOL)
ja ulkoasioiden pääosaston (EXPO) kanssa. Toiseksi jäsenet saivat
yhteispuheenjohtajien hyväksymät suuntaviivat siitä, miten kansalaisten suosituksista
edetään täysistunnon ehdotuksiin. Kolmanneksi puheenjohtaja mainitsi, että tätä
viimeistä vaihetta varten viimeisteltiin parhaillaan parlamentin sisäisiä työmenetelmiä,
jotka toimitettaisiin piakkoin.

Lopuksi puheenjohtaja muistutti jäsenille konferenssiin osallistuvien kansallisten
parlamenttien ja Euroopan parlamentin valtuuskuntien 24. maaliskuuta Strasbourgissa
pidettävästä toisesta yhteiskokouksesta, jossa on tarkoitus keskustella yhteisiä
ehdotuksia sisältävästä yhteisestä asiakirjasta.
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3. Keskustelu eurooppalaisen kansalaispaneelin 1 ”Vahvempi talous, sosiaalinen
oikeudenmukaisuus ja työllisyys / Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu / Digitalisaatio” ja
eurooppalaisen kansalaispaneelin 4 ”EU:n rooli maailmassa / Muuttoliike” suosituksista
konferenssin 11. ja 12. maaliskuuta 2022 pidettävää täysistuntoa varten

Keskustelu

Puheenjohtaja avasi kohdan käsittelyn.

Tämän jälkeen käyty keskustelu jaettiin vastaavien osa-alueiden mukaisesti viiteen
keskusteluun jäljempänä kuvatussa järjestyksessä. Asiasta vastaava Euroopan
parlamentin koordinaattori alusti läsnä ollessaan kunkin seuraavista keskusteluista:

1) ”Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työllisyys”
2) ”Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu”
3) ”Digitalisaatio”
4) ”EU:n rooli maailmassa”
5) ”Muuttoliike”

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron:

1) ”Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työllisyys”: Siegfried
MUREŞAN, Nicola BEER, Domènec RUIZ DEVESA, Monika VANA, Michiel
HOOGEVEEN, Sandra PEREIRA, Sirpa PIETIKÄINEN, Niklas NIENASS.

2) ”Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu”: Laurence FARRENG, Isabel WISELER-
LIMA, Victor NEGRESCU, Niklas NIENASS, Helmut SCHOLZ, Alicia HOMS
GINEL.

3) ”Digitalisaatio”: Alessandro PANZA, Sandra PEREIRA, Josianne CUTAJAR.

4) ”EU:n rooli maailmassa”: Andrius KUBILIUS, Costas MAVRIDES, Hélène
LAPORTE, Danuta HÜBNER, Domènec RUIZ DEVESA, Paulo RANGEL.

5) ”Muuttoliike”: Marc ANGEL, Sunčana GLAVAK, Nils UŠAKOVS, Jordi SOLÉ,
Gunnar BECK, Pernando BARRENA ARZA.

Puheenjohtaja päätti kohdan käsittelyn.
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4. Muut asiat

–

5. Seuraava kokous

16. maaliskuuta 2022 Brysselissä

Kokous päättyi klo 19.15.
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LÄSNÄOLOLISTA

FYYSISESTI LÄSNÄ KOKOUSHUONEESSA

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

LÄSNÄ ETÄYHTEYDEN VÄLITYKSELLÄ

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

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

NIENAß, PANZA, RANGEL, SCHEIDER, TOIA, VANA


