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JEGYZŐKÖNYV
a 2022. március 2-án 16.15–18.45 között tartott ülésről

Brüsszel

Az ülést 2022. március 2-án, szerdán, 16.23-kor Guy VERHOFSTADT (elnök) elnökletével
nyitják meg.

(Internetes közvetítés)

1. A napirend elfogadása Napirendtervezet (2022)0302_HU

A napirendet a javasolt formában elfogadják.

2. Az elnök közleményei

A közelmúlt eseményeinek fényében az elnök tájékoztatja a képviselőket arról a
szándékukról, hogy ukrán menekültekből álló küldöttséget kívánnak meghívni a
konferencia plenáris ülésének munkájára, hogy a folyamatban érdekelt félként aktívan
részt vegyenek, különösen az „EU a világban” témáról szóló vitában.
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Az elnök felkéri a Parlamentet, hogy legyen még ambiciózusabb a konferencia
tekintetében. Kéri, hogy kezdeményezzenek konventet, amelyet május 9-én a három
elnök a konferencia eredményeiről szóló közös nyilatkozatban fog bejelenteni. Ebben a
kérdésben Manfred WEBER és Michiel HOOGEVEEN szólal fel. Az elnök javaslatára
a képviselők megállapodnak abban, hogy ezt a napirendi pontot a következő küldöttségi
ülésen tovább tárgyalják.

Az elnök ismerteti továbbá a négy európai polgári vitacsoport utolsó fordulójának
eredményét és a társelnökök által javasolt felülvizsgált ütemtervet. Ez utóbbit még jóvá
kell hagynia a vezető testületnek annak érdekében, hogy áprilisban további plenáris
ülést lehessen tartani. A következőkben vázolja a konferencia plenáris ülésének
következő két hónapban várható munkáját:

- Márciusi I. plenáris ülés az 1. és 4. vitacsoport ajánlásainak ismertetése és
megvitatása;

- Márciusi II. plenáris ülés: a munkacsoportok megvitatják az elvégzett munkát és
beszámolnak arról a plenáris ülés előtt;

- Áprilisi I. ülés: a munkacsoportok valamennyi javaslatának megvitatása;
- Áprilisi II. ülés (a vezető testület jóváhagyásának függvényében): a munka lezárása

a munkacsoportokban esetlegesen átdolgozott javaslatok alapján. E folyamat végén
a polgároknak lehetőségük lesz arra, hogy kifejezzék véleményüket a
javaslatokról, vétójoggal azonban nem rendelkeznek.

- Május 9.: zárórendezvény, valamint a három elnök közös nyilatkozata, amelyben
hivatalosan kinyilvánítják elkötelezettségüket a megállapodás szerinti nyomon
követés mellett.

Végezetül az elnök több olyan dokumentumot ismertet, amelyek számot tarthatnak a
küldöttség érdeklődésére. Ezek először is a Parlament szolgálatai által készített két
tanulmányból állnak (összesen négy készült), amelyek felvázolják az EP álláspontját,
valamint az egyes ajánlásokhoz kapcsolódó meglévő/jövőben lévő uniós javaslatokat és
jogi aktusokat. Ezt az áttekintést a Parlamenti Kutatási Szolgáltatások Főigazgatósága
(EPRS), valamint az Uniós Belső Politikák Főigazgatósága (IPOL) és az Uniós Külső
Politikák Főigazgatósága (EXPO) készíti. Másodszor, a képviselők megkapták a
társelnökök által elfogadott iránymutatásokat arra vonatkozóan, hogy miként térjenek
át a polgárok ajánlásairól a plenáris ülések javaslataira. Harmadszor, az elnök
megemlíti, hogy erre az utolsó szakaszra vonatkozóan folyamatban van az EP belső
munkamódszereivel kapcsolatos munka lezárása, amelyet hamarosan köröztetni fognak.

Végezetül az elnök emlékezteti a képviselőket a nemzeti parlamentek és az Európai
Parlament a konferenciára indított küldöttségeinek március 24-én, Strasbourgban
tartandó második együttes ülésére, amelynek célja egy közös javaslatokat tartalmazó
közös dokumentum megvitatása.
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3. Eszmecsere az „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és munkahelyek/Oktatás,
kultúra, ifjúság és sport/Digitális átalakulás” elnevezésű 1. európai polgári vitacsoport és az
„Az EU a világban/migráció” elnevezésű 4. európai polgári vitacsoport ajánlásairól a
konferencia 2022. március 11–12-i plenáris ülésének előkészítéseként

Eszmecsere

Az elnök megnyitja a napirendi pontot.

A sorra kerülő eszmecserét az adott altémákról szóló öt vitára osztják fel, az
alábbiakban ismertetett sorrendben. Az Európai Parlament illetékes koordinátora,
amikor jelen van, ismerteti az egyes vitákat:

(1) „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és munkahelyek”;
(2) „Oktatás, kultúra, ifjúság és sport”;
(3) „Digitális átalakulás”;
(4) „Európa a világban”:
(5) „Migráció”.

Az alábbi képviselők szólalnak fel:

(1) „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és munkahelyek”; Siegfried
MUREŞAN, Nicola BEER, Domènec RUIZ DEVESA, Monika VANA, Michiel
HOOGEVEEN, Sandra PEREIRA, Sirpa PIETIKÄINEN, Niklas NIENASS.

(2) „Oktatás, kultúra, ifjúság és sport”: Laurence FARRENG, Isabel WISELER-
LIMA, Victor NEGRESCU, Niklas NIENASS, Helmut SCHOLZ, Alicia HOMS
GINEL.

(3) „Digitális átalakulás”: Alessandro PANZA, Sandra PEREIRA, Josianne
CUTAJAR.

(4) „Európa a világban”: Andrius KUBILIUS, Costas MAVRIDES, Hélène
LAPORTE, Danuta HÜBNER, Domènec RUIZ DEVESA, Paulo RANGEL.

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

Az elnök lezárja a napirendi pontot.
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4. Egyéb kérdések

-

5. Következő ülés

2022. március 16. (Brüsszel)

Az ülést 19.15-kor berekesztik.
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