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Delegácia na Konferenciu o budúcnosti Európy
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ZÁPISNICA
zo schôdze, ktorá sa konala 2. marca 2022 od 16.15 do 18.45 h

v Bruseli

Schôdza sa začala v stredu 2. marca 2022 o 16.23 h. Predsedal jej predseda Guy Verhofstadt.

(Vysielanie cez internet)

1. Prijatie programu schôdze Návrh programu schôdze (2022)0302_EN

Program schôdze bol prijatý v navrhovanom znení.

2. Oznámenia predsedníctva

Vzhľadom na nedávne udalosti predseda informoval poslancov o zámere pozvať
delegáciu ukrajinských utečencov na prácu plenárneho zasadnutia konferencie, aby sa
aktívne zapojili do procesu ako zainteresované strany, najmä do diskusie na tému „EÚ
vo svete“.
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Predseda vyzval Parlament, aby bol v rámci konferencie ešte ambicióznejší. Vyzval na
iniciovanie konventu, ktorý sa má oznámiť 9. mája v spoločnom vyhlásení troch
predsedov o výsledkoch konferencie. V tejto súvislosti vystúpili Manfred WEBER a
Michiel HOOGEVEEN. Na návrh predsedu poslanci súhlasili s ďalšou diskusiou o
tomto bode na nasledujúcej schôdzi delegácie.

Predseda ďalej informoval o výsledku záverečného kola štyroch európskych panelových
diskusií občanov a revidovanom harmonograme, ktorý navrhli spolupredsedovia.
Výkonná rada ich ešte musí schváliť s cieľom doplniť ďalšie plenárne zasadnutie v
apríli. Načrtol očakávanú činnosť plenárneho zasadnutia konferencie v nasledujúcich
dvoch mesiacoch takto:

- Prvá marcová plenárna schôdza: prezentácia a diskusia o odporúčaniach panelov
1 a 4;

- Druhá marcová plenárna schôdza: diskusia a debrífing z plenárneho zasadnutia v
rámci pracovných skupín o vykonanej práci;

- Prvá aprílová schôdza: diskusia o všetkých návrhoch pracovných skupín;
- Druhá aprílová schôdza (stále podlieha schváleniu výkonnou radou): ukončenie

činnosti na základe možných prepracovaných návrhov v pracovných skupinách. Na
konci tohto procesu budú mať občania možnosť vyjadriť sa k návrhom, avšak
bez možnosti „veta“.

- 9. mája: záverečné podujatie a spoločné vyhlásenie troch predsedov, v ktorom sa
formálne uvedú ich záväzky v súvislosti s dohodnutými následnými opatreniami.

Predseda na záver oznámil niekoľko dokumentov, ktoré sú predmetom záujmu
delegácie. Ide v prvom rade o dve štúdie útvarov Parlamentu z celkovo štyroch štúdií, v
ktorých sa uvádza pozícia EP a všetky existujúce/nadchádzajúce návrhy a akty EÚ pre
každé z odporúčaní. Tento prehľad vypracúva Európska výskumná služba (EPRS) spolu
s generálnymi riaditeľstvami pre vnútorné politiky (IPOL) a pre vonkajšie politiky
(EXPO). Po druhé, poslanci dostali usmernenia, na ktorých sa spolupredsedovia dohodli
na tom, ako prejsť od odporúčaní občanov k návrhom v pléne. Po tretie, predseda
uviedol, že sa dokončuje práca na interných pracovných metódach EP pre túto poslednú
fázu, ktorá sa čoskoro rozošle.

Na záver predseda pripomenul poslancom druhé spoločné zasadnutie národných
parlamentov a delegácií Európskeho parlamentu na konferencii 24. marca v Štrasburgu,
na ktorom sa má prediskutovať spoločný dokument so spoločnými návrhmi.
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3. Výmena názorov o odporúčaniach európskej panelovej diskusie občanov 1 na tému
„Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a zamestnanosť/vzdelávanie, kultúra,
mládež a šport/digitálna transformácia“ a európskej panelovej diskusie občanov 4 na tému
„EÚ vo svete/migrácia“ v rámci prípravy plenárneho zasadnutia konferencie, ktoré sa
uskutoční 11. a 12. marca 2022

výmena názorov

Predseda otvoril tento bod programu.

Následná výmena názorov bola rozdelená do piatich rozpráv o príslušných podtémach
v nižšie uvedenom poradí. Zodpovedný koordinátor Európskeho parlamentu, ak bol
prítomný, uviedol každú rozpravu:
(1) „Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a pracovné miesta“;
(2) „Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport“;
(3) „Digitálna transformácia“;
(4) „Európa vo svete“;
(5) „Migrácia“.

Vystúpili títo poslanci:

(1) „Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a pracovné miesta“; Siegfried
MUREŞAN, Nicola BEER, Domènec RUIZ DEVESA, Monika VANA, Michiel
HOOGEVEEN, Sandra PEREIRA, Sirpa PIETIKÄINEN, Niklas NIENASS.

(2) „Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport“: Laurence FARRENG, Isabel WISELER-
LIMA, Victor NEGRESCU, Niklas NIENASS, Helmut SCHOLZ, Alicia HOMS
GINEL.

(3) „Digitálna transformácia“: Alessandro PANZA, Sandra PEREIRA, Josianne
CUTAJAR.

(4) „Európa vo svete“: Andrius KUBILIUS, Costas MAVRIDES, Hélène LAPORTE,
Danuta HÜBNER, Domènec RUIZ DEVESA, Paulo RANGEL.

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

Predseda tento bod uzavrel.
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4. Rôzne otázky

-

5. Nasledujúca schôdza

16. marca 2022 v Bruseli.

Schôdza sa skončila o 19.15 h.



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

SK

PREZENČNÁ LISTINA

FYZICKÁ PRÍTOMNOSŤ V MIESTNOSTI

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

PRÍTOMNOSŤ NA DIAĽKU

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

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

NIENAß, PANZA, RANGEL, SCHEIDER, TOIA, VANA


