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(Tiesioginė transliacija internetu)

1. Darbotvarkės tvirtinimas Darbotvarkės projektas (2022)0302_LT

Darbotvarkė patvirtinta tokia, kokia buvo pasiūlyta.

2. Pirmininko pranešimai

Atsižvelgdamas į pastarojo meto įvykius, pirmininkas informavo narius apie ketinimą
pakviesti Ukrainos pabėgėlių delegaciją į Konferencijos plenarinę sesiją, kad jie
aktyviai dalyvautų kaip suinteresuotieji proceso subjektai, visų pirma diskusijoje tema
„ES pasaulyje“.
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Pirmininkas paragino Parlamentą siekti dar platesnio Konferencijos užmojo. Jis
paragino inicijuoti konventą, kuris būtų paskelbtas gegužės 9 d. trijų pirmininkų
bendroje deklaracijoje dėl Konferencijos rezultatų. Šiuo klausimu kalbėjo Manfred
WEBER ir Michiel HOOGEVEEN. Pirmininko siūlymu nariai susitarė toliau svarstyti
šį klausimą kitame delegacijos posėdyje.

Be to, pirmininkas pristatė keturių Europos piliečių forumų paskutinio raundo rezultatus
ir bendrapirmininkių pasiūlytą patikslintą kalendorių. Pastarajam dar turi pritarti
Vykdomoji valdyba, kad balandžio mėn. būtų galima surengti papildomą plenarinį
posėdį. Jis nurodė toliau pateiktą numatomą Konferencijos plenarinės sesijos veiklą per
ateinančius du mėnesius:

− kovo mėn. I plenarinė sesija: 1 ir 4 forumų rekomendacijų pristatymas ir diskusija;
− kovo mėn. II plenarinė sesija: darbo grupių diskusijos ir informacija plenarinei

sesijai apie atliktą darbą;
− balandžio mėn. I sesija: diskusijos dėl visų darbo grupių pasiūlymų;
− balandžio mėn. II sesija (ją vis dar turi patvirtinti Vykdomoji valdyba): darbo

užbaigimas, remiantis galimai performuluotais darbo grupių pasiūlymais. Baigiantis
šiam procesui piliečiai turės galimybę išreikšti savo nuomonę dėl pasiūlymų,
neturėdami veto teisės;

− gegužės 9 d.: baigiamasis renginys ir bendra trijų pirmininkų deklaracija, kurioje
oficialiai pareiškiami jų įsipareigojimai dėl sutartų tolesnių veiksmų.

Galiausiai pirmininkas pranešė apie keletą delegacijai svarbių dokumentų. Jie visų
pirma apima Parlamento tarnybų atliktus du tyrimus (iš keturių), kuriuose išdėstyta EP
pozicija ir visi esami / būsimi ES pasiūlymai bei aktai dėl kiekvienos rekomendacijos.
Šią apžvalgą rengia Europos tyrimų paslaugų tarnyba (EPRS) kartu su Vidaus politikos
(IPOL) ir Išorės politikos (EXPO) generaliniais direktoratais. Antra, nariams buvo
pateiktos gairės, dėl kurių susitarė bendrapirmininkiai, kaip piliečių rekomendacijas
paversti plenarinių sesijų pasiūlymais. Trečia, pirmininkas paminėjo, kad baigiamas
darbas, susijęs su EP vidaus darbo metodais, skirtais šiam paskutiniam etapui, kuris
netrukus bus išplatintas.

Baigdamas pirmininkas priminė nariams apie antrąjį bendrą nacionalinių parlamentų ir
Europos Parlamento delegacijų Konferencijoje posėdį, vyksiantį kovo 24 d. Strasbūre,
siekiant aptarti bendrą dokumentą su bendrais pasiūlymais.
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3. Keitimasis nuomonėmis dėl 1-ojo Europos piliečių forumo „Stipresnė ekonomika,
socialinis teisingumas ir darbo vietų kūrimas / Švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas /
Skaitmeninė transformacija“ ir 4-ojo Europos piliečių forumo „ES pasaulyje / Migracija“
rekomendacijų rengiantis 2022 m. kovo 11–12 d. vyksiančiai Konferencijos plenarinei sesijai

Keitimasis nuomonėmis

Pirmininkas pristatė temą.

Po to vykęs keitimasis nuomonėmis buvo suskirstytas į penkias diskusijas pagal
atitinkamas potemes toliau nurodyta tvarka. Atsakingas Europos Parlamento
koordinatorius (jei dalyvavo) pristatė kiekvieną diskusiją:
1) „Stipresnė ekonomika, socialinis teisingumas ir darbo vietų kūrimas“;
2) „Švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas“;
3) „Skaitmeninė transformacija“;
4) „Europa pasaulyje“;
5) „Migracija“.

Kalbėjo šie Parlamento nariai:

1) „Stipresnė ekonomika, socialinis teisingumas ir darbo vietų kūrimas“: Siegfried
MUREŞAN, Nicola BEER, Domènec RUIZ DEVESA, Monika VANA, Michiel
HOOGEVEEN, Sandra PEREIRA, Sirpa PIETIKÄINEN, Niklas NIENASS.

2) „Švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas“: Laurence FARRENG, Isabel WISELER-
LIMA, Victor NEGRESCU, Niklas NIENASS, Helmut SCHOLZ, Alicia HOMS
GINEL.

3) „Skaitmeninė transformacija“: Alessandro PANZA, Sandra PEREIRA, Josianne
CUTAJAR.

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

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

Pirmininkas užbaigė temos svarstymą.
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4. Kiti klausimai

–

5. Kitas posėdis

2022 m. kovo 16 d., Briuselis.

Posėdis baigtas 19.15 val.
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DALYVIŲ SĄRAŠAS

BUVO POSĖDŽIŲ SALĖJE

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

DALYVAVO NUOTOLINIU BŪDU

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

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

NIENAß, PANZA, RANGEL, SCHEIDER, TOIA, VANA


