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PROTOKOLS
sanāksmei, kas notika 2022. gada 2. martā plkst. 16.15–18.45

Briselē

Sanāksme tika atklāta trešdien, 2022. gada 2. martā, plkst. 16.20 priekšsēdētāja Guy
Verhofstadt vadībā.

(Straumēšana tiešsaistē)

1. Darba kārtības pieņemšana Darba kārtības projekts (2022)030 EN

Darba kārtība tika pieņemta.

2. Sanāksmes vadītāja paziņojumi

Ņemot vērā nesenos notikumus, priekšsēdētājs informējadelegācijas locekļus par
nodomu uzaicināt Ukrainas bēgļu delegāciju piedalīties konferences plenārsēdes darbā,
lai viņi aktīvi piedalītos procesā kā ieinteresētās personas, jo īpaši debatēs par tematu
„ES pasaulē”.
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Priekšsēdētājs aicināja Parlamentu konferencē izvirzīt vēl vērienīgākus mērķus. Viņš
aicināja ierosināt Konventu, par ko 9. maijā paziņos trīs priekšsēdētāji kopīgā
deklarācijā par konferences rezultātiem. Par šo jautājumu uzstājās Manfred WEBER un
Michiel HOOGEVEEN. Pēc priekšsēdētāja ierosinājuma delegācijas locekļi vienojās
turpināt šā jautājuma apspriešanu nākamajā delegācijas sanāksmē.

Priekšsēdētājs iepazīstināja arī ar četru Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju pēdējās kārtas
rezultātiem un līdzpriekšsēdētāju ierosināto pārskatīto grafiku. Šis grafiks vēl ir
jāapstiprina Valdei, lai aprīlī varētu rīkot papildu plenārsēdi. Viņš iepazīstina ar
konferences plenārsēdes gaidāmo darbu nākamajos divos mēnešos.

- Marta pirmā plenārsēde - iepazīstināšana ar 1. un 4. paneļdiskusijas ieteikumiem
un to apspriešana.

- Marta otrā plenārsēde - darba grupu diskusijas un pārskats par plenārsēdi par
paveikto darbu.

- Aprīļa pirmā sesija - visu darba grupu priekšlikumu apspriešana.
- Aprīļa otrā sesija (vēl jāapstiprina Valdei) - darba pabeigšana, pamatojoties uz

darba grupās, iespējams, pārstrādātajiem priekšlikumiem. Šā procesa beigās
pilsoņiem būs iespēja izteikties par priekšlikumiem, tomēr bez „veto” tiesībām.

- 9. maijs - noslēguma pasākums un triju priekšsēdētāju kopīga deklarācija, kurā
oficiāli apliecināta viņu iesaistīšanās saskaņotajos turpmākajos pasākumos.

Visbeidzot, priekšsēdētājs paziņoja par vairākiem svarīgiem dokumentiem, kuri varētu
interesēt delegāciju. Tie ietver, pirmkārt, divus no četriem Parlamenta dienestu
veiktajiem pētījumiem, kuros izklāstīta EP nostāja un visi esošie/gaidāmie ES
priekšlikumi un akti attiecībā uz katru ieteikumu. Šo pārskatu sagatavo Eiropas
Pētniecības dienests (EPRS) kopā ar Iekšpolitikas ģenerāldirektorātu (IPOL) un
Ārpolitikas ģenerāldirektorātu (EXPO). Otrkārt, deputāti saņēma līdzpriekšsēdētāju
apstiprinātās pamatnostādnes par to, kā no pilsoņu ieteikumiem pāriet uz plenārsēdes
priekšlikumiem. Treškārt, priekšsēdētājs norādīja, ka tiek pabeigts darbs pie EP iekšējo
darba metožu izstrādāšanas šim pēdējam posmam, kuras drīzumā tiks izplatītas.

Noslēgumā priekšsēdētājs atgādināja delegācijas locekļiem par otro kopīgo sanāksmi,
kurā piedalījās valstu parlamenti un Eiropas Parlamenta delegācijām konferencē, kas
notiks 24. martā Strasbūrā, lai apspriestu kopīgu dokumentu ar kopīgiem
priekšlikumiem.
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3. Viedokļu apmaiņa par ieteikumiem, ko iesniegusi Eiropas pilsoņu 1. paneļdiskusija
(Spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums, darbavietas, izglītība, kultūra, jaunatne, sports,
digitālā transformācija) un Eiropas pilsoņu 4. paneļdiskusija par ES pasaulē un migrāciju,
gatavojoties 2022. gada 11. un 12. marta konferences plenārsēdei.

Viedokļu apmaiņa

Sanāksmes vadītājs atklāja šā punkta izskatīšanu.

Sekojošā viedokļu apmaiņa tika sadalīta piecās debatēs par attiecīgajiem
apakštematiem turpmāk izklāstītajā secībā. Klātesot atbildīgajam Eiropas Parlamenta
koordinatoram, tika atbilstoši uzsāktas šādas debates:
(1) „Spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums un nodarbinātība”;
(2) „Izglītība, kultūra, jaunatne un sports”;
(3) „Digitalizācija”;
(4) „Eiropa pasaulē”;
(5) „Migrācija”.

Uzstājās šādi deputāti:

(1) „Spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums un nodarbinātība”; Siegfried
MUREŞAN, Nicola BEER, Domènec RUIZ DEVESA, Monika VANA, Michiel
HOOGEVEEN, Sandra PEREIRA, Sirpa PIETIKÄINEN, Niklas NIENASS.

(2) „Izglītība, kultūra, jaunatne un sports”: Laurence FARRENG, Isabel WISELER-
LIMA, Victor NEGRESCU, Niklas NIENASS, Helmut SCHOLZ, Alicia HOMS
GINEL.

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

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

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

Sanāksmes vadītājs noslēdza šā punkta izskatīšanu.
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4. Dažādi jautājumi

-

5. Nākamā sanāksme

2022. gada 16. martā Briselē.

Sanāksme tika slēgta plkst. 19.15.
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