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ZAPISNIK
seje 2. marca 2022 od 16.15 do 18.45

v Bruslju

Seja se je začela v sredo, 2. marca 2022, ob 16.23. Vodil jo je predsednik Guy
VERHOFSTADT.

(Spletni prenos)

1. Sprejetje dnevnega reda Osnutek dnevnega reda (2022)0302_EN

Predlagani dnevni red je bil sprejet.

2. Sporočila predsednika

Glede na nedavne dogodke je predsednik člane obvestil, da namerava k udeležbi na
plenarnem zasedanju konference povabiti delegacijo ukrajinskih beguncev, da bodo pri
tem dejavno sodelovali kot deležniki, zlasti v razpravi na temo „EU v svetu“.



PE702.729v01-00 2/5 PV\1251513SL.docx

SL

Predsednik je pozval Parlament, naj ima večje ambicije za konferenco. Pozval je k
pobudi o konvenciji, ki naj jo trije predsedniki razglasijo 9. maja v skupni izjavi o
rezultatih konference. V zvezi s tem sta govorila Manfred WEBER in Michiel
HOOGEVEEN. Na predlog predsednika so se poslanci dogovorili, da bodo o tej točki
še razpravljali na naslednji seji delegacije.

Predsednik je predstavil tudi rezultate zadnjega kroga štirih evropskih državljanskih
forumov in spremenjeni časovni razpored, ki sta ga predlagala sopredsednika. Slednjega
mora še potrditi izvršni odbor – aprila naj bi bilo dodano še eno plenarno zasedanje.
Predstavil je načrtovan potek dela plenarnega zasedanja konference v naslednjih dveh
mesecih, in sicer:

- prvo marčevsko zasedanje: predstavitev in razprava o priporočilih skupin 1 in 4;
- drugo marčevsko zasedanje: razprava in poročanje delovnih skupin o opravljenem

delu;
- prvo aprilsko zasedanje: razprava o vseh predlogih delovnih skupin;
- drugo aprilsko zasedanje (še čaka na potrditev izvršnega odbora): zaključek dela z

morebitnim preoblikovanjem predlogov v delovnih skupinah. Ob koncu tega
procesa bodo imeli državljani možnost izraziti svoje mnenje o predlogih, vendar
brez možnosti veta.

- 9. maj: zaključna prireditev in skupna izjava treh predsednikov, ki bodo uradno
izrazili svojo zavezanost dogovorjenim sklepom.

Predsednik je povedal, da je za delegacijo zanimivih več dokumentov. Med njimi sta
dve študiji služb Parlamenta – od skupno štirih –, ki opisujeta stališče EP ter vse
obstoječe/prihodnje predloge in akte EU za vsako priporočilo. Ta pregled pripravlja
Evropska služba za raziskave (EPRS) skupaj z generalnima direktoratoma za notranjo
politiko (IPOL) in zunanjo politiko (EXPO). Izpostavil je tudi smernice o tem, kako
preiti s priporočil državljanov na predloge za plenarna zasedanja; smernice sta skupaj
sprejela sopredsednika in poslanci so jih že prejeli. Nazadnje je oznanil, da se zaključuje
delo v zvezi z notranjimi delovnimi metodami EP v tej zadnji fazi in rezultati bodo
kmalu razposlani.

Predsednik je poslance spomnil na drugo skupno sejo nacionalnih parlamentov in
delegacij Evropskega parlamenta na konferenci 24. marca v Strasbourgu, na kateri naj
bi razpravljali o skupnem dokumentu s skupnimi predlogi.
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3. Izmenjava mnenj o priporočilih evropskega državljanskega foruma 1 (Močnejše
gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna mesta / izobraževanje, kultura, mladi in šport /
digitalna preobrazba) ter evropskega državljanskega foruma 4 (EU v svetu / migracije) v
okviru priprav na plenarno zasedanje konference 11. in 12. marca 2022

Izmenjava mnenj

Predsednik je začel razpravo.

Sledila je izmenjava mnenj, ki jo je sestavljalo pet razprav o zadevnih podtemah v
spodaj navedenem vrstnem redu. Posamezne razprave so otvorili pristojni
koordinatorji Evropskega parlamenta, ko so bili navzoči:
(1) Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna mesta;
(2) Izobraževanje, kultura, mladina in šport;
(3) Digitalna preobrazba;

(4) Evropa v svetu;

(5) Migracije.

Govorili so:

(1) Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna mesta: Siegfried
MUREŞAN, Nicola BEER, Domènec RUIZ DEVESA, Monika VANA, Michiel
HOOGEVEEN, Sandra PEREIRA, Sirpa PIETIKÄINEN, Niklas NIENASS.

(2) Izobraževanje, kultura, mladina in šport: Laurence FARRENG, Isabel WISELER-
LIMA, Victor NEGRESCU, Niklas NIENASS, Helmut SCHOLZ, Alicia HOMS
GINEL.

(3) Digitalna preobrazba: Alessandro PANZA, Sandra PEREIRA, Josianne
CUTAJAR.

(4) Evropa v svetu: Andrius KUBILIUS, Costas MAVRIDES, Hélène LAPORTE,
Danuta HÜBNER, Domènec RUIZ DEVESA, Paulo RANGEL.

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

Predsednik je zaključil točko.
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4. Razno

–

5. Naslednja seja

16. marec 2022 v Bruslju

Seja se je končala ob 19.15.
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S E Z N A M  N A V Z O Č I H

N A V Z O Č I  V  S E J N I  S O B I

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

N A V Z O Č I  N A  D A L J A V O

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

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

NIENAß, PANZA, RANGEL, SCHEIDER, TOIA, VANA


