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Ruum SPAAK 1A2 (ja kaugosalus)

Koosolek avati kolmapäeval, 16. märtsil 2022 kell 13.50 esimees Guy VERHOFSTADTI
juhatusel.

(Veebiülekanne)

1. Päevakorra kinnitamine Päevakorra projekt (2022)0316_1_ET

Päevakord kinnitati esitatud kujul.

2. Juhataja teadaanded

Juhataja andis teada Euroopa Parlamendi 108 liikmelise delegatsiooni järgmistest
muudatustest: Nicolas BAY lahkus fraktsioonist ID ja teda asendas Thierry MARIANI.
Salima YENBOU lahkus fraktsioonist Verts/ALE. Tema koht delegatsioonis on praegu
vaba kuni esimeeste konverents võtab teadmiseks tema asendamise fraktsiooni
Verts/ALE teise liikmega.

Juhataja teavitas liikmeid Euroopa Parlamendi uuringutest kodanike soovituste kohta,
mille koostasid parlamendi uuringuteenuste, liidu sisepoliitika ja liidu välispoliitika
peadirektoraadid. 4. paneelarutelu jaoks on suurem osa üksikasjalikest selgitustest
jagatud liikmetele, kes tegelevad rände ja ELiga maailmas. Lõpetatud uuring peaks
olema valmis kogu delegatsioonile jagamiseks nädala lõpuks. Alles hiljuti töö lõpetanud
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1. paneelaruteluga seoses on teenistuste eesmärk jagada teavet enne eelseisva nädala
lõpus toimuvat täiskogu.

Juhataja andis liikmetele ajakohastatud teavet tegevuse ajakava kohta:

Märtsi lõpus toimuv täiskogu istung on pühendatud reedel, 25. märtsil toimuvatele
töörühmade koosolekutele ja laupäeval, 26. märtsi täiskogu istungil töörühmade
esimeeste esitatavatele ülevaadetele.

Aprilli esimene täiskogu istung toimuks sarnaselt, aprilli teisel täiskogu istungil tuleks
aga heaks kiita töörühmade konsolideeritud ettepanekud.

Sõna võttis Pedro SILVA PEREIRA, et uurida 9. mail toimuva lõpuürituse kohta.
Juhataja teavitas liikmeid, et sel päeval tutvustatakse Strasbourgis kolme institutsiooni
presidentide osavõtul konverentsi järeldusi. Üksikasjad konverentsi täiskogu liikmete
ja kodanike kohaloleku (füüsiline ja/või kaugosalus) kohta tuleb veel täpsustada.

3. 12. jaanuari, 9. veebruari ja 2. märtsi 2022. aasta koosolekute protokollide
projektide kinnitamine

12. jaanuari, 9. veebruari ja 2. märtsi 2022. aasta koosolekute protokollide projektid
kinnitati.

4. Täiskogu töörühmades toimuvate arutelude seisu tutvustamine

Arvamuste vahetus

Juhataja avas päevakorrapunkti arutelu.

Üheksa Euroopa Parlamendi koordinaatorit tutvustasid oma vastavates täiskogu
töörühmades toimuvate arutelude seisu allpool esitatud järjekorras. Juhataja teatas, et ta
kohtub koordinaatoritega vahetult pärast delegatsiooni koosolekut konverentsi ajakava
ja töömeetodite teemal.

Rändega tegelev töörühm: Marc ANGEL (S&D)

Tugevama majanduse, sotsiaalse õigluse ja töökohtade töörühm: Gabriele BISCHOFF
(S&D) (asendab Iratxe GARCIA PEREZt).

Hariduse, kultuuri, noorte ja spordi töörühm: Laurence FARRENG (Renew Europe)

Digipöörde töörühm: Assita KANKO (ECR)

Euroopa demokraatia töörühm: Paulo RANGEL (PPE) (asendab Manfred WEBERit)

Väärtuste ja õiguste, õigusriigi, julgeoleku ja turvalisuse töörühm: Daniel FREUND
(Verts/ALE)

Kliimamuutuste ja keskkonna töörühm: Esther DE LANGE (PPE)

Tervishoiu töörühm: Radka MAXOVA (S&D)

Töörühm „EL maailmas“: Włodzimierz CIMOSZEWICZ (S&D) (asendab Andrius
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KUBILIUSt, PPE).

5. Arvamuste vahetus Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide delegatsioonide
ühisavalduse üle ja selle heakskiitmine

Arvamuste vahetus.

Juhataja avas päevakorrapunkti arutelu. EP liikmete ja juhatuse vaatlejate vahel peetud
esialgsete arutelude põhjal pakkus ta välja lisaelemendid, mis tuleb lõppdokumendis
heaks kiita.

Sõna võtsid järgmised parlamendiliikmed: pr Gabriele Bischoff; pr Maite
Pagazaurtundúa; hr Daniel Freund; pr Mara Bizzotto; hr Zdzisław Krasnodębski; hr
Dimitrios Papadimoulis

Pedro Silva Pereira tõstatas küsimuse avalduse projekti kohta, uurides lõpliku versiooni
vastuvõtmise menetluse kohta.

Juhataja teavitas liikmeid, et ühisavaldus võetakse ametlikult vastu 24. märtsiks
kavandatud ühisel koosolekul riikide parlamentidega. Parlamendiliikmete koosolekul
tehtud sõnavõttudele tuginedes võttis ta teadmiseks mõned täiendused, mille üle tuleb
läbi rääkida riikide parlamentidega, ja tegi ettepaneku, et Euroopa Parlamendi seisukoha
kujundaksid lõplikult EP liikmed ja vaatlejad juhatuses, kus on esindatud kõik
fraktsioonid. et jõuda tekstini, mida toetavad delegatsiooni enamust esindavad
fraktsioonid. Nendele ettepanekutele vastuväiteid ei esitatud.

Juhataja võttis päevakorrapunkti arutelu kokku.

6. Arvamuste vahetus konverentsi järelmeetmete üle

Arvamuste vahetus

Juhataja avas päevakorrapunkti arutelu. Ta tegi ettepaneku, et fraktsioonid esitaksid
mai esimesel nädalal täiskogu istungil resolutsiooni, et väljendada parlamendi
seisukohta konverentsi järelmeetmete kohta.

Sõna võtsid järgmised parlamendiliikmed: pr Gabriele Bischoff; hr Pascal Durand; hr
Damian Boeselager; hr Roman Haider; pr Margarita de la Pisa; pr Eva Maydell; hr
Helmut Scholz; hr Pedro Silva Pereira; pr Maite Pagazaurtundúa; hr Gunnar Beck; hr
Michiel Hoogeveen, hr Domènec Ruiz Devesa.

Juhataja võttis päevakorrapunkti arutelu kokku, märkides laialdast toetust tema
ettepanekule, et fraktsioonid koostavad Euroopa Parlamendi resolutsiooni konverentsi
järelmeetmete kohta, mille üle hääletatakse mai esimesel nädalal, enne 9. mail
toimuvat lõpuüritust.
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7. Muud küsimused

Muid küsimusi ei olnud.

8. Järgmine koosolek

Ühine koosolek riikide parlamentide delegatsiooniga 24. märtsil Strasbourgis

Koosolek lõppes kell 16.17.
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KOHALOLIJATE NIMEKIRI

KOOSOLEKURUUMIS FÜÜSILISELT KOHAL VIIBIJAD

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

KAUGOSALEJAD

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

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

NIENAß, PANZA, RANGEL, SCHEIDER, TOIA, VANA


