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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Делегация на Конференцията за бъдещето на Европа

DCFE_PV(2022)0316_1

ПРОТОКОЛ
от заседанието от 16 март 2022 г., 13.45 ч. – 15.45 ч.

Брюксел

Зала: „СПАК“ 1A2 (и дистанционно участие)

Заседанието беше открито в 16 март 2022 г., сряда, в 13.50 ч., под председателството на
Ги Верхофстад (председател).

(Предаване на живо по интернет)

1. Приемане на дневния ред Проект на дневен ред (2022)0316_1_EN

Дневният ред беше приет във вида, в който е предложен.

2. Съобщения на председателя

Председателят обяви следните промени в делегацията на ЕП 108: Г-н Никола Бе
напусна групата ID и беше заместен от г-н Тиери МАРИАНИ. Г-жа Салима
ЙЕНБУ напусна групата Verts/ALE. Нейното място в делегацията понастоящем е
свободно, докато Председателският съвет отбележи заместването ѝ от друг член
на групата Verts/ALE.

Председателят информира членовете за проучванията на Европейския парламент
относно препоръките на гражданите, изготвени от генералните дирекции EPRS,
IPOL и EXPO. За панел 4 повечето от индивидуалните фишове бяха
разпространени сред членовете, които се занимават с миграцията и ЕС по света.
Завършеното проучване следва да бъде готово за разпространение до цялата
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делегация до края на седмицата. За панел 1, който приключи работата си едва
наскоро, целта на службите е да споделят информация преди пленарното
заседание в края на следващата седмица.

Председателят информира членовете за графика на работа:

Предстоящото пленарно заседание в края на март ще бъде посветено на
заседанията на работните групи в петък, 25 март, и на отчет от председателите на
работни групи за пленарното заседание на 26 март, събота:

Впоследствие първата пленарна сесия през април ще има подобен модел, докато
на втората пленарна сесия през април ще трябва да бъдат одобрени
консолидираните предложения на работните групи.

Педро СИЛВА ПЕРЕЙРА взе думата, за да отправи запитване относно
заключителната проява на 9 май. Председателят информира членовете, че на този
ден заключенията от конференцията в Страсбург ще бъдат представени в
присъствието на председателите на трите институции, като условията относно
присъствието на членовете на пленарните заседания на конференцията и
гражданите (присъствени и/или дистанционни) предстои да бъдат определени.

3. Одобряване на проектите на протоколи от заседанията на 12 януари,
9 февруари и 2 март 2022 г.

Проектите на протоколи от заседанията на 12 януари, 9 февруари и 2 март 2022 г.
бяха одобрени.

4. Представяне на актуалното състояние на обсъжданията в рамките на
пленарните работни групи

Размяна на мнения

Председателят откри разглеждането на точката.

Деветте координатори на ЕП представиха актуалното състояние на дискусиите в
съответните си пленарни работни групи по реда по-долу. Председателят съобщи,
че ще проведе заседание с координаторите непосредствено след това заседание на
делегацията относно графика и методите на работа на конференцията.

Работна група „Миграция“: Марк АНЖЕЛ (S&D)

Работна група „По-силна икономика, социална справедливост и работни места“
Габриеле БИШОФ (S&D) (замества Ираче ГАРСИЯ ПЕРЕС)

Работна група „Образование, култура, младеж и спорт“: Лоранс ФАРЕНГ (Renew)

Работна група „Цифрова трансформация“: Асита КАНКО (ECR)

Работна група Европейска демокрация: Паулу РАНЖЕЛ (EPP) (замества
Манфред ВЕБЕР)
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Работна група „Ценности и права, принципи на правовата държава, сигурност“:
Даниел ФРОЙНД (Verts/ALE)
Работна група „Изменение на климата и околна среда“: Естер ДЕ ЛАНГЕ (PPE)

Работна група „Здравеопазване“: Радка МАКСОВА (S&D)

Работна група „ЕС в света“  Влоджимеж ЧИМОШЕВИЧ (S&D) (замества Андрюс
КУБИЛЮС, PPE).

5. Размяна на мнения относно съвместното изявление на Европейския
парламент и делегациите на националните парламенти и одобряване на
изявлението

Размяна на мнения.

Председателят откри разглеждането на точката. Въз основа на предварителните
обсъждания, проведени между членовете на ЕП и наблюдателите в
Изпълнителния съвет, той предложи допълнителни елементи, които да бъдат
договорени в окончателния документ.

Изказаха се следните членове: г-жа Габриеле Бишоф; г-жа Майте Пагасауртундуа
Руис; г-н Даниел Фройнд; г-жа Мара Бицото; г-н Зджислав Краснодембски; г-н
Димитриос Пападимулис

Педру Силва Перейра повдигна процедурен въпрос относно проекта за изявление,
като отправи запитване относно процедурата за приемане на окончателната
версия.

Председателят информира членовете, че съвместното изявление ще бъде
официално прието на съвместно заседание с националните парламенти,
насрочено за 24 март. Въз основа на изказванията на членовете на ЕП по време на
заседанието той отбеляза някои допълнения, които предстои да бъдат договорени
с националните парламенти, и предложи позицията за Европейския парламент да
бъде финализирана от членовете на ЕП и наблюдателите в Изпълнителния съвет,
в който са представени всички групи, за да се постигне текст, който да бъде
подкрепен от групи, представляващи мнозинството от делегацията. Нямаше
възражения във връзка с направените предложения.

Председателят приключи разглеждането на точката.

6. Размяна на мнения относно последващите действия във връзка с
Конференцията

Размяна на мнения

Председателят откри разглеждането на точката. Той предложи политическите
групи да внесат резолюция на пленарното заседание през първата седмица на
май, за да изразят становището на Парламента относно последващите действия
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във връзка с конференцията.

Изказаха се следните членове: г-жа Габриеле Бишоф; г-н Паскал Дюран;
г-н Дамиан Бьозелагер; г-н Роман Хайдер; г-жа Маргарита де ла Писа Карион;
г-жа Ева Майдел; г-н Хелмут Шолц; Педру Силва Перейра; г-жа Майте
Пагасауртундуа Руис; г-н Гунар Бек; г-н Михил Хогевен, г-н Доменек Руис
Девеса.

Председателят закри точката, като отбеляза широката подкрепа за неговото
предложение за изготвяне от политическите групи на резолюция на Европейския
парламент относно последващите действия във връзка с конференцията, която
ще бъде гласувана през първата седмица на май, преди заключителната проява
на 9 май.

7. Разни въпроси

Няма

8. Следващо заседание

Съвместно заседание с делегацията на националните парламенти на 24 март в
Страсбург

Заседанието беше закрито в 16.17 ч.
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П РИ СЪ СТВЕ Н СП ИСЪК

Ф ИЗИ ЧЕ СКИ  П РИ СЪ СТВ АЩ И В  З АЛ АТ А

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

Д ИС ТА НЦИО ННО  У ЧА СТ ИЕ

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

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

NIENAß, PANZA, RANGEL, SCHEIDER, TOIA, VANA


