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Delegace na Konferenci o budoucnosti Evropy
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ZÁPIS
ze schůze konané dne 16. března 2022 od 13:45 do 15:45

Brusel

Místnost SPAAK 1A2 (a distanční účast)

Schůze byla zahájena ve středu 16. března 2022 ve 13:50 a předsedal jí Guy
VERHOFSTADT (předseda).

(Internetový přenos)

1. Přijetí pořadu jednání Návrh pořadu jednání (2022)0316_1_EN

Pořad jednání byl přijat v navrhovaném znění.

2. Sdělení předsedy

Předsedající oznámil následující změnu v delegaci EP 108: Pan Nicolas BAY opustil
skupinu ID a nahradil ho pan Thierry MARIANI. Paní Salima YENBOU opustila
skupinu Verts/ALE. Její místo v delegaci je v současné době neobsazeno, dokud
Konference předsedů nepřijme její nahrazení jiným členem skupiny Verts/ALE.

Předseda informoval poslance o studiích Evropského parlamentu týkajících se
doporučení občanů vypracovaných generálními ředitelstvími EPRS, IPOL a EXPO. Pro
panel 4 byla většina jednotlivých informačních listů rozeslána poslancům, kteří se
zabývají migrací a EU ve světě. Finalizovaná studie by měla být připravena k rozeslání
celé delegaci do konce týdne. V případě panelu 1, který svou práci ukončil teprve
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nedávno, je cílem útvarů sdílet informace před plenárním zasedáním na konci příštího
týdne.

Předseda podal poslancům informace o harmonogramu činností:

Nadcházející plenární zasedání, které se bude konat koncem března, bude věnováno
schůzím pracovních skupin v pátek 25. března a informování předsedů pracovních
skupin plenárnímu zasedání v sobotu 26. března.

Následně by první dubnové plenární zasedání mělo podobný model, zatímco na druhém
dubnovém plenárním zasedání by musely být schváleny konsolidované návrhy
pracovních skupin.

Pedro SILVA PEREIRA se ujal slova, aby se dotázal na závěrečnou akci dne 9.
května. Předseda informoval poslance, že v tento den budou za přítomnosti předsedů
všech tří orgánů představeny závěry konference ve Štrasburku, přičemž o podmínkách
účasti členů plenárního zasedání konference a občanů (fyzických a/nebo vzdálených)
bude ještě rozhodnuto.

3. Schválení návrhu zápisů ze schůzí konaných dne 12. ledna,  9. února a 2. března
2022

Zápisy ze schůzí konaných ve dnech 12. ledna, 9. února a 2. března 2022 byly
schváleny.

4. Prezentace ohledně aktuálního stavu jednání v pracovních skupinách pro plenární
zasedání

Výměna názorů

Předseda uvedl tento bod jednání.

Devět koordinátorů EP informovalo o aktuálním stavu rozprav v rámci svých
příslušných pracovních skupin pro plenární zasedání v níže uvedeném pořadí. Předseda
oznámil, že bezprostředně po této schůzi delegace uspořádá schůzi s koordinátory
o harmonogramu konference a pracovních metodách.

Pracovní skupina - Migrace: Marc ANGEL (S&D)

Pracovní skupina - Silnější ekonomika, sociální spravedlnost a pracovní místa: Gabriele
BISCHOFF (S&D) (nahrazuje Iratxe GARCIU PEREZE).

Pracovní skupina - Vzdělávání, mládež, kultura a sport: Laurence FARRENG (RE)

Pracovní skupina - Digitální transformace: Assita KANKO (ECR)

Pracovní skupina - Evropská demokracie: Paulo RANGEL (PPE) (nahrazuje Manfreda
WEBERA)

Hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost: Daniel FREUND (VERTS/ALE)
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Pracovní skupina - Změnu klimatu a životní prostředí: Esther DE LANGE (PPE)

Pracovní skupina - Zdraví: Radka MAXOVA (S&D)

Pracovní skupina - Evropa ve světě:  Włodzimierz CIMOSZEWICZ (S&D) (nahrazuje
Andriuse KUBILIUSE, PPE).

5. Výměna názorů na společné prohlášení Evropského parlamentu a delegací
vnitrostátních parlamentů a jeho schválení

Výměna názorů.

Předseda uvedl tento bod jednání. Na základě předběžných jednání mezi poslanci EP
a pozorovateli ve výkonné radě navrhl další prvky, které by měly být dohodnuty
v závěrečném dokumentu.

Vystoupili: paní Gabriele Bischoff; paní Maite Pagazaurtundúa; pan Daniel Freund;
paní Mara Bizzotto; pan Zdzisław Krasnodębski; pan Dimitrios Papadimoulis

Pedro Silva Pereira vznesl k návrhu prohlášení procesní námitku a dotázal se na postup
pro přijetí konečného znění.

Předseda informoval poslance, že společné prohlášení bude formálně přijato na
společné schůzi s vnitrostátními parlamenty, která je naplánována na 24. března. Na
základě vystoupení poslanců během schůze vzal na vědomí některá doplnění, která mají
být projednána s vnitrostátními parlamenty, a navrhl, aby pro Evropský parlament
postoj finalizovali poslanci a pozorovatelé EP ve výkonné radě, v níž jsou zastoupeny
všechny skupiny, aby bylo dosaženo znění, které podpoří skupiny zastupující většinu
delegace. K těmto návrhům nebyly vzneseny žádné námitky.

Předseda tento bod jednání uzavřel.

6. Výměna názorů o následných opatřeních Konference

Výměna názorů

Předseda uvedl tento bod jednání. Navrhl, aby politické skupiny předložily na
plenárním zasedání v prvním květnovém týdnu usnesení, v němž uvedou názor
Parlamentu na činnost navazující na konferenci.

Vystoupili: paní Gabriele Bischoff; pan Pascal Durand; pan Damian Boeselager; pan
Roman Haider; paní  Margarita de la Pisa; paní  Eva Maydell; pan Helmut Scholz; Pedro
Silva Pereira; paní Maite Pagazaurtundúa; pan Gunnar Beck; pan Michiel Hoogeveen,
pan Domènec Ruiz Devesa.

Předseda tento bod uzavřel a poznamenal, že jeho návrh, aby politické skupiny
připravily usnesení Evropského parlamentu o opatřeních navazujících na konferenci,
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o němž se bude hlasovat v prvním květnovém týdnu před závěrečnou akcí dne 9.
května, má širokou podporu.

7. Různé

–

8. Příští schůze

Společná schůze s delegací vnitrostátních parlamentů dne 24. března ve Štrasburku

Schůze skončila v 16:17.
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SEZNAM PŘÍTOMNÝCH

FYZICKÁ ÚČAST

ANGEL, BECK, BEER, DURAND, GLAVAK, GOZI, HOMS GINEL, HOOGEVEEN,

KARAS, KUBILIUS, MAVRIDES, MUREŞAN, NEGRESCU, OLIVIER, PEREIRA,
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SCHOLZ, SILVA PEREIRA, SOLÉ, UŠAKOVS, VERHOFSTADT, WISELER-LIMA

DISTANČNÍ ÚČAST

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

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

NIENAß, PANZA, RANGEL, SCHEIDER, TOIA, VANA


