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PÖYTÄKIRJA
kokouksesta 16. maaliskuuta 2022 klo 13.45–15.45

Bryssel

Kokoushuone SPAAK 1A2 (ja etäosallistuminen)

Puheenjohtaja Guy VERHOFSTADT avasi kokouksen keskiviikkona 16. maaliskuuta 2022
klo 13.50.

(Suoratoisto verkossa)

1. Esityslistan hyväksyminen Esityslistaluonnos (2022)0316_1_EN

Ehdotettu esityslista hyväksyttiin.

2. Puheenjohtajan ilmoitukset

Puheenjohtaja ilmoitti seuraavista muutoksista Euroopan parlamentin 108-jäseniseen
valtuuskuntaan: Nicolas BAY poistui ID-ryhmästä, ja hänen tilalleen tuli Thierry
MARIANI. Salima YENBOU poistui Verts/ALE-ryhmästä. Hänen paikkansa
valtuuskunnassa on tällä hetkellä avoinna, kunnes puheenjohtajakokous toteaa hänen
korvaamisensa Verts/ALE-ryhmän toisella jäsenellä.

Puheenjohtaja kertoi jäsenille EPRS-, IPOL- ja EXPO-pääosastojen laatimista
Euroopan parlamentin tutkimuksista, jotka koskevat kansalaisten suosituksia. Paneelin
4 osalta suurin osa yksittäisistä aineistoista on jaettu jäsenille (muuttoliike ja EU:n rooli
maailmassa). Tutkimuksen lopullisen version pitäisi olla valmis jaettavaksi koko
valtuuskunnalle viikon loppuun mennessä. Paneeli 1 sai työnsä vasta äskettäin
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päätökseen. Yksiköiden tavoitteena on jakaa tietoa ennen täysistuntoa seuraavan viikon
lopussa.

Lisäksi puheenjohtaja päivitti tietoja töiden aikataulusta:

Maaliskuun lopussa pidettävässä täysistunnossa käsitellään työryhmien kokouksia
perjantaina 25. maaliskuuta ja työryhmien puheenjohtajien selontekoa täysistunnolle
lauantaina 26. maaliskuuta.

Huhtikuun ensimmäisessä täysistunnossa noudatettaisiin samaa kaavaa, kun taas
huhtikuun toisessa täysistunnossa olisi hyväksyttävä työryhmien konsolidoidut
ehdotukset.

Pedro SILVA PEREIRA käytti puheenvuoron tiedustellakseen 9. toukokuuta
pidettävästä päätöstilaisuudesta. Puheenjohtaja ilmoitti jäsenille, että kyseisenä
päivänä konferenssin päätelmät esitellään Strasbourgissa kolmen toimielimen
puheenjohtajan/puhemiehen läsnä ollessa ja että konferenssin täysistunnon jäsenten ja
kansalaisten läsnäoloa (paikallaoloa ja/tai etäyhteyksiä) koskevista yksityiskohdista on
vielä päätettävä.

3. Pöytäkirjaluonnosten hyväksyminen 12. tammikuuta, 9. helmikuuta ja
2. maaliskuuta 2022 pidetyistä kokouksista

Pöytäkirjaluonnokset 12. tammikuuta, 9. helmikuuta ja 2. maaliskuuta 2022 pidetyistä
kokouksista hyväksyttiin.

4. Täysistunnon työryhmissä käytyjen keskustelujen tilanteen esittely

Keskustelu

Puheenjohtaja avasi kohdan käsittelyn.

EP:n yhdeksän koordinaattoria esittelivät tilannekatsauksen täysistuntotyöryhmiensä
keskusteluista jäljempänä esitetyssä järjestyksessä. Puheenjohtaja ilmoitti pitävänsä heti
tämän valtuuskunnan kokouksen jälkeen koordinaattoreiden kanssa kokouksen
konferenssin aikataulusta ja työskentelymenetelmistä.

Muuttoliike-työryhmä: Marc ANGEL (S&D)

Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työllisyys -työryhmä: Gabriele
BISCHOFF (S&D) (Iratxe GARCIA PEREZin puolesta)

Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu -työryhmä: Laurence FARRENG (RE)

Digitalisaatio-työryhmä: Assita KANKO (ECR)

Eurooppalainen demokratia -työryhmä: Paulo RANGEL (PPE) (Manfred WEBERin
puolesta)

Arvot, oikeudet, oikeusvaltio ja turvallisuus -työryhmä: Daniel FREUND
(VERTS/ALE)
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Ilmastonmuutos ja ympäristö -työryhmä: Esther DE LANGE (PPE)

Terveys-työryhmä: Radka MAXOVA (S&D)

EU:n rooli maailmassa -työryhmä: Włodzimierz CIMOSZEWICZ (S&D) (Andrius
KUBILIUSin, PPE, puolesta).

5. Keskustelu Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien valtuuskuntien
yhteisestä julkilausumasta ja yhteisen julkilausuman hyväksyminen

Keskustelu.

Puheenjohtaja avasi kohdan käsittelyn. Euroopan parlamentin jäsenten ja
tarkkailijoiden kesken johtokunnassa käytyjen alustavien keskustelujen perusteella hän
ehdotti lisäelementtejä, joista olisi sovittava lopullisessa asiakirjassa.

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron: Gabriele Bischoff, Maite Pagazaurtundúa,
Daniel Freund, Mara Bizzotto, Zdzisław Krasnodębski, Dimitrios Papadimoulis.

Pedro Silva Pereira otti esille julkilausumaehdotusta koskevan
työjärjestyspuheenvuoron ja tiedusteli lopullisen version hyväksymismenettelystä.

Puheenjohtaja ilmoitti jäsenille, että yhteinen julkilausuma hyväksyttäisiin virallisesti
kansallisten parlamenttien kanssa 24. maaliskuuta pidettävässä yhteisessä kokouksessa.
Hän pani merkille jäsenten kokouksessa esittämien puheenvuorojen perusteella joitakin
lisäyksiä, joista on tarkoitus neuvotella kansallisten parlamenttien kanssa, ja ehdotti,
että EP:n jäsenet ja tarkkailijat viimeistelisivät kannan johtokunnassa, jossa kaikki
ryhmät ovat edustettuina, jotta saataisiin aikaan teksti, jota tukevat valtuuskunnan
enemmistöä edustavat ryhmät. Näistä ehdotuksista ei esitetty vastalauseita.

Puheenjohtaja päätti kohdan käsittelyn.

6. Keskustelu konferenssin jatkotoimista

Keskustelu

Puheenjohtaja avasi kohdan käsittelyn. Hän ehdotti, että poliittiset ryhmät esittäisivät
toukokuun ensimmäisellä viikolla täysistunnossa päätöslauselman, jossa esitetään
parlamentin kanta konferenssin jatkotoimiin.

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron: Gabriele Bischoff, Pascal Durand, Damian
Boeselager, Roman Haider, Margarita de la Pisa, Eva Maydell, Helmut Scholz, Pedro
Silva Pereira, Maite Pagazaurtundúa, Gunnar Beck, Michiel Hoogeveen ja Domènec
Ruiz Devesa.

Puheenjohtaja päätti asian käsittelyn ja pani merkille, että hänen ehdotustaan
valmistella poliittisissa ryhmissä Euroopan parlamentin päätöslauselma konferenssin
jatkotoimista toukokuun ensimmäisellä viikolla ennen 9. toukokuuta pidettävää
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päätöstilaisuutta kannatettiin laajalti.

7. Muut asiat

Ei ollut.

8. Seuraava kokous

Yhteinen kokous kansallisten parlamenttien valtuuskunnan kanssa 24. maaliskuuta
Strasbourgissa

Kokous päättyi klo 16.17.



PV\1257163FI.docx 5/5 PE730.514v01-00

FI

LÄSNÄOLOLISTA

FYYSISESTI LÄSNÄ KOKOUSHUONEESSA

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

LÄSNÄ ETÄYHTEYDEN VÄLITYKSELLÄ

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

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

NIENAß, PANZA, RANGEL, SCHEIDER, TOIA, VANA


