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PROTOKÓŁ
posiedzenia w dniu 2 marca 2022 r. w godz. 16.15–18.45

Bruksela

Przewodniczący Guy Verhofstadt otworzył posiedzenie w środę 2 marca 2022 r. o godz.
16.23.

(Transmisja internetowa)

1. Przyjęcie porządku dziennego Projekt porządku dziennego (2022)0302_EN

Projekt porządku dziennego został przyjęty w zaproponowanej wersji.

2. Komunikaty przewodniczącego

W świetle ostatnich wydarzeń przewodniczący poinformował posłów o zamiarze
zaproszenia delegacji uchodźców z Ukrainy do udziału w pracach sesji plenarnej
Konferencji, aby umożliwić im – jako zainteresowanym podmiotom – aktywny udział
w tym procesie, zwłaszcza w debacie na temat „UE w świecie”.
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Przewodniczący zachęcił Parlament do jeszcze ambitniejszego podejścia do
Konferencji. Zaapelował o zainicjowanie Konwentu, który zostanie ogłoszony 9 maja
we wspólnej deklaracji trojga przewodniczących w sprawie wyników Konferencji. W
tej kwestii głos zabrali Manfred WEBER i Michiel HOOGEVEEN. Na wniosek
przewodniczącego posłowie zgodzili się omówić ten punkt na następnym posiedzeniu
delegacji.

Ponadto przewodniczący przedstawił wyniki ostatniej rundy czterech europejskich
paneli obywatelskich oraz zmieniony kalendarz zaproponowany przez
współprzewodniczących. Kalendarz musi jeszcze zostać zatwierdzony przez Zarząd w
perspektywie zorganizowania dodatkowej sesji plenarnej w kwietniu. Przewodniczący
omówił przewidywany przebieg prac sesji plenarnej Konferencji w ciągu najbliższych
dwóch miesięcy:

- I sesja marcowa: prezentacja i omówienie zaleceń panelu 1 i 4;
- II sesja marcowa: dyskusja i informacja o przeprowadzonych pracach grup

roboczych;
- I sesja kwietniowa: dyskusja nad wszystkimi propozycjami grup roboczych;
- II sesja kwietniowa (pod warunkiem zatwierdzenia przez Zarząd): zakończenie prac

na podstawie ewentualnie zmodyfikowanych propozycji grup roboczych. Pod
koniec tego procesu obywatele będą mieli możliwość wypowiedzenia się na temat
propozycji, jednak bez prawa „weta”.

- 9 maja: uroczystość zamykająca oraz wspólne oświadczenie trojga
przewodniczących formalnie stwierdzające ich zaangażowanie w uzgodnione
działania następcze.

Na koniec przewodniczący poinformował o kilku dokumentach będących przedmiotem
zainteresowania delegacji. Po pierwsze, są to dwie analizy – z łącznej liczby czterech
przygotowanych przez służby Parlamentu – w których omówiono stanowisko PE oraz
wszelkie istniejące lub przygotowywane wnioski i akty UE dotyczące każdego z
zaleceń. Przegląd ten został opracowany przez Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego
(EPRS) wraz z Dyrekcjami Generalnymi ds. Polityki Wewnętrznej (IPOL) i ds. Polityki
Zewnętrznej (EXPO). Po drugie, posłowie otrzymali uzgodnione przez
współprzewodniczących wytyczne na temat tego, w jaki sposób zalecenia obywateli
winny przełożyć się na wnioski plenarne. Po trzecie, przewodniczący ogłosił, że trwa
finalizacja prac nad wewnętrznymi metodami pracy PE w tej ostatniej fazie i metody te
zostaną wkrótce rozesłane.

Na zakończenie przewodniczący przypomniał posłom o drugim wspólnym posiedzeniu
parlamentów narodowych i delegacji Parlamentu Europejskiego na Konferencję, które
odbędzie się 24 marca w Strasburgu i którego celem będzie omówienie wspólnego
dokumentu zawierającego wspólne propozycje.
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3. Wymiana poglądów na temat zaleceń pierwszego europejskiego panelu obywatelskiego
„Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie / Edukacja, kultura,
młodzież, sport / Transformacja cyfrowa” oraz czwartego europejskiego panelu
obywatelskiego „UE w świecie / Migracja” w ramach przygotowań do sesji plenarnej
Konferencji w dniach 11 i 12 marca 2022 r.

Wymiana poglądów

Przewodniczący otworzył debatę nad tym punktem.

Wymianę poglądów podzielono na pięć debat dotyczących odpowiednich
podtematów, zgodnie z przedstawioną poniżej kolejnością. Wprowadzenia do
poszczególnych debat dokonali właściwi koordynatorzy Parlamentu Europejskiego (o
ile byli obecni):

(1) „Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie”;
(2) „Edukacja, kultura, młodzież, sport”;
(3) „Transformacja cyfrowa”;
(4) „Europa w świecie”;
(5) „Migracja”.

Głos zabrali następujący posłowie:

(1) „Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie”: Siegfried
MUREŞAN, Nicola BEER, Domènec RUIZ DEVESA, Monika VANA, Michiel
HOOGEVEEN, Sandra PEREIRA, Sirpa PIETIKÄINEN, Niklas NIENASS.

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

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

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

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

Przewodniczący zakończył debatę nad tym punktem.
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4. Sprawy różne

-

5. Następne posiedzenie

16 marca 2022 r. w Brukseli.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 19.15.
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LISTA OBECNOŚCI

POSŁOWIE OBECNI NA SALI

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

POSŁOWIE UCZESTNICZĄCY W POSIEDZENIU ZDALNIE

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

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

NIENAß, PANZA, RANGEL, SCHEIDER, TOIA, VANA


