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Bruxelles

Sjednica je započela u srijedu 2. ožujka 2022. u 16:23. Predsjedao joj je predsjednik Guy
VERHOFSTADT.

(Internetski prijenos uživo)

1. Usvajanje dnevnog reda Prijedlog dnevnog reda (2022)0302_EN

Predloženi dnevni red je usvojen.

2. Priopćenja predsjednika

U svjetlu nedavnih događaja predsjednik je obavijestio članove o namjeri da se
izaslanstvo ukrajinskih izbjeglica pozove na plenarnu skupštinu Konferencije kako bi
aktivno sudjelovali kao dionici procesa, točnije u raspravi o temi „EU u svijetu”.
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Predsjednik je pozvao Parlament da još ambicioznije sudjeluje u Konferenciji. Pozvao
je na pokretanje konvencije, koja bi trebala biti objavljena 9. svibnja u zajedničkoj izjavi
triju predsjednika o ishodima Konferencije. U vezi s tom točkom riječ su preuzeli
Manfred WEBER i Michiel HOOGEVEEN. Na prijedlog predsjednika članovi su se
složili da će o toj točki dodatno raspravljati na sljedećoj sjednici izaslanstva.

Nadalje, predsjednik je predstavio rezultate završnog kruga četiriju europskih panela
građana i građanki i revidirani kalendar koji su predložili supredsjedatelji. Izvršni odbor
tek treba potvrditi spomenuti kalendar kako bi se u njega uvrstila dodatna plenarna
skupština u travnju. Predstavio je očekivani rad plenarne skupštine Konferencije u
sljedeća dva mjeseca prema rasporedu u nastavku:

- prva plenarna skupština u ožujku: izlaganje i rasprava o preporukama prvog i
četvrtog panela;

- druga plenarna skupština u ožujku: rasprava i kratko izvješće radnih skupina
plenarnoj skupštini o dosad obavljenom radu;

- prva plenarna skupština u travnju: predstavljanje svih prijedloga radnih skupina;
- druga plenarna skupština u travnju (koju još treba odobriti Izvršni odbor):

dovršetak rada, po mogućnosti na temelju izmijenjenih prijedloga radnih skupina.
Na kraju tog procesa, građani će se moći očitovati o prijedlozima, ali bez prava
veta;

- 9. svibnja: završno događanje i zajednička izjava triju predsjednika u kojoj
službeno izjavljuju da će se angažirati oko dogovorenog daljnjeg postupanja.

Predsjednik je naposljetku najavio nekoliko dokumenata od interesa za izaslanstvo.
Među njima se nalaze, u prvom redu, dvije studije (od ukupno četiri) službi Parlamenta
u kojima se iznosi stajalište EP-a te svi postojeći i budući prijedlozi i akti u vezi sa
svakom od preporuka. Taj pregled izrađuje Služba Europskog parlamenta za istraživanja
(EPRS), zajedno s Glavnom upravom za unutarnju politiku (IPOL) i Glavnom upravom
za vanjsku politiku (EXPO). Članovi su primili i smjernice koje su dogovorili
supredsjedatelji o tome kako pretvoriti preporuke građana u prijedloge na plenarnoj
skupštini. Nadalje, predsjednik je spomenuo da se dovršava rad na internim metodama
rada EP-a za tu posljednju fazu, koje će se uskoro proslijediti članovima.

Naposljetku je podsjetio članove na drugu zajedničku sjednicu nacionalnih parlamenata
i izaslanstava Europskog parlamenta na Konferenciji koja će se održati 24. ožujka u
Strasbourgu, a na kojoj bi se trebalo raspravljati o zajedničkom dokumentu sa
zajedničkim prijedlozima.
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3. Razmjena gledišta o preporukama prvog panela europskih građana i građanki na temu
„Snažnije gospodarstvo, socijalna pravda i radna mjesta / Obrazovanje, kultura, mladi i
sport / Digitalna transformacija” i četvrtog europskog panela građana i građanki na temu
„EU u svijetu / Migracije” u okviru priprema za plenarnu skupštinu Konferencije 11. i
12. ožujka 2022.

Razmjena gledišta

Predsjednik je otvorio raspravu o točki.

Razmjena gledišta koja je uslijedila podijeljena je u pet rasprava o odgovarajućim
podtemama, prema rasporedu navedenom u nastavku. Svaku je raspravu najavio
nadležni koordinator Europskog parlamenta, ako je bio prisutan:
(1) „Snažnije gospodarstvo, socijalna pravda i radna mjesta”

(2) „Obrazovanje, kultura, mladi i sport”
(3) „Digitalna transformacija”
(4) „Europa u svijetu”
(5) „Migracije”.

Govorili su:

(1) „Snažnije gospodarstvo, socijalna pravda i radna mjesta”: Siegfried MUREŞAN,
Nicola BEER, Domènec RUIZ DEVESA, Monika VANA, Michiel HOOGEVEEN,
Sandra PEREIRA, Sirpa PIETIKÄINEN, Niklas NIENASS.

(2) „Obrazovanje, kultura, mladi i sport”: Laurence FARRENG, Isabel WISELER-
LIMA, Victor NEGRESCU, Niklas NIENASS, Helmut SCHOLZ, Alicia HOMS
GINEL.

(3) „Digitalna transformacija”: Alessandro PANZA, Sandra PEREIRA, Josianne
CUTAJAR.

(4) „Europa u svijetu”: Andrius KUBILIUS, Costas MAVRIDES, Hélène LAPORTE,
Danuta HÜBNER, Domènec RUIZ DEVESA, Paulo RANGEL.

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

Predsjednik je zaključio točku.
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4. Razno

-

5. Sljedeća sjednica

16. ožujka 2022. u Bruxellesu.

Sjednica je završila u 19:15.



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

HR

POPIS NAZOČNIH

FIZIČKI PRISUTNI U DVORANI

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

PRISUTNI NA DALJINU

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

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

NIENAß, PANZA, RANGEL, SCHEIDER, TOIA, VANA


