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Izaslanstvo na Konferenciji o budućnosti Europe
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ZAPISNIK
sa sjednice održane 16. ožujka 2022., 13:45 – 15:45
BRUXELLES
Dvorana SPAAK 1A2 (i sudjelovanje na daljinu)

Sjednica je započela u srijedu 16. ožujka 2022. u 13:50. Predsjedao joj je predsjednik Guy
Verhofstadt.
(Internetski prijenos uživo)
1.

Usvajanje dnevnog reda

Prijedlog dnevnog reda (2022)0316_1_EN

Predloženi dnevni red je usvojen.
2.

Priopćenja predsjedatelja
Predsjedatelji je priopćio sljedeće izmjene u izaslanstvu EP-a sastavljenom od 108
zastupnika: Nicolas BAY napustio je Klub zastupnika ID-a, a zamijenio ga je Thierry
MARIANI. Salima YENBOU napustila je Klub zastupnika Verts/ALE-a. Njezino je
mjesto u izaslanstvu trenutačno slobodno sve dok je Konferencija predsjednika ne primi
na znanje da ju je zamijenio drugi član Kluba zastupnika Verts/ALE-a.
Predsjedatelj je zastupnike obavijestio o studijama Europskog parlamenta o
preporukama građana koje su pripremile glavne uprave EPRS, IPOL i EXPO. Za
Europski panel građana i građanki br. 4 većina pojedinačnih informativnih listova
proslijeđena je zastupnicima koji se bave migracijama i EU-om u svijetu. Studija bi u
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svom dovršenom obliku trebala biti spremna za slanje cijelom izaslanstvu do kraja
tjedna. Kad je riječ o Europskom panelu građana i građanki br. 1, koji je tek nedavno
završio s radom, cilj službi jest uvođenje razmjene informacija prije održavanja plenarne
skupštine krajem sljedećeg tjedna.
Predsjedatelj je zastupnike izvijestio o promjenama u vremenskom rasporedu rada:
predstojeća plenarna skupština krajem ožujka bit će posvećena sastancima radnih
skupina, koji će se održati u petak, 25. ožujka, a kratko izvješće predsjednika radnih
skupina zakazano je za plenarnu skupštinu koja će se održati u subotu, 26. ožujka:
nakon toga, prva travanjska plenarna skupština odvijala bi se prema sličnom obrascu,
dok bi na drugoj travanjskoj plenarnoj skupštini trebali odobriti konsolidirani prijedlozi
radnih skupina.
Pedro SILVA PEREIRA preuzeo je riječ kako bi se raspitao o završnom događanju 9.
svibnja. Predsjedatelj je obavijestio zastupnike o tome da će se na taj dan predstaviti
zaključci konferencije u Strasbourgu u nazočnosti predsjednikâ triju institucija, a o
modalitetima u vezi s nazočnosti članova plenarne skupštine Konferencije i građana
(fizičkih i/ili na daljinu) tek treba odlučiti.
3.

Usvajanje nacrta zapisnika sa sjednica održanih 12. siječnja, 9. veljače i
2. ožujka 2022.
Odobreni su nacrti zapisnika sa sjednica održanih 12. siječnja, 9. veljače i 2. ožujka
2022.

4.
Predstavljanje trenutačnog stanja rasprava u radnim skupinama u okviru
plenarne skupštine
Razmjena gledišta
Predsjedatelj je otvorio raspravu o točki.
Devet koordinatora EP-a predstavilo je trenutačno stanje u vezi s raspravama u svojim
plenarnim radnim skupinama prema redoslijedu navedenom u nastavku. Predsjedatelj
je najavio da će izravno nakon tog sastanka izaslanstva održati sastanak s
koordinatorima o vremenskom rasporedu i metodama rada Konferencije.
Radna skupina Migracije: Marc ANGEL (S&D)
Radna skupina „Snažnije gospodarstvo, socijalna pravda i radna mjesta”: Gabriele
BISCHOFF (S&D) (umjesto Iratxe GARCIA PEREZ).
Radna skupina „Obrazovanje, kultura, mladi i sport: Laurence FARRENG (RE)
Radna skupina „Digitalna transformacija”: Assita KANKO (ECR)
Radna skupina „Europska demokracija”: Paulo RANGEL (EPP) (umjesto Manfreda
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WEBERA)
„Vrijednosti i prava, vladavina prava i sigurnost”: Daniel FREUND (GREENS/EFA)
Radna skupina „Klimatske promjene i okoliš”: Esther DE LANGE (EPP)
Radna skupina „Zdravlje”: Radka MAXOVA (S&D)
Radna skupina „Europa u svijetu”: Włodzimierz CIMOSZEWICZ (S&D) (umjesto
Andriusa KUBILIUSA, EPP).
5.

Razmjena gledišta o zajedničkoj izjavi izaslanstva Europskog parlamenta i
nacionalnih parlamenata te potvrđivanje te zajedničke izjave
Razmjena gledišta.
Predsjedatelj je otvorio raspravu o točki. Na temelju preliminarnih rasprava održanih
među zastupnicima i promatračima EP-a u Izvršnom odboru predložio je dodatne
elemente koje treba dogovoriti u završnom dokumentu.
Govorili su: Gabriele Bischof, Maite Pagazaurtundúa, Daniel Freund, Mara Bizzotto,
Zdzisław Krasnodębski i Dimitrios Papadimoulis.
Pedro Silva Pereira postavio je proceduralno pitanje u vezi s nacrtom izjave, tj. zanimao
ga je postupak donošenja konačne verzije.
Predsjedatelj je zastupnike obavijestio o tome da će zajednička izjava biti službeno
donesena na zajedničkoj sjednici s nacionalnim parlamentima, zakazanoj za 24. ožujka.
Na temelju intervencija zastupnika tijekom sjednice primio je na znanje neke dodatke o
kojima treba pregovarati s nacionalnim parlamentima i predložio da za Europski
parlament zastupnici i promatrači EP-a u Izvršnom odboru, u kojem su zastupljeni svi
klubovi zastupnika, finaliziraju stajalište kako bi se usvojio tekst koji podržavaju
klubovi zastupnika koji predstavljaju većinu izaslanstva. Nije bilo prigovora na te
prijedloge.
Predsjedatelj je zaključio točku.

6.

Razmjena gledišta o daljnjim koracima nakon Konferencije
Razmjena gledišta
Predsjedatelj je otvorio raspravu o točki. Predložio je da klubovi zastupnika na
plenarnoj skupštini u prvom tjednu svibnja podnesu rezoluciju kako bi iznijeli
stajalište Parlamenta o daljnjim koracima nakon Konferencije.
Govorili su: 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 i Domènec Ruiz Devesa.
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Predsjedatelj je zaključio raspravu o točki uz napomenu o brojnoj potpori koju je
dobio njegov prijedlog da klubovi zastupnika pripreme rezoluciju Europskog
parlamenta o daljnjim mjerama nakon Konferencije, o kojoj će se glasovati u prvom
tjednu svibnja, prije završnog događanja, zakazanog za 9. svibnja.
7.

Razno
Nije bilo tema za raspravu.

8.

Sljedeća sjednica

Zajednička sjednica s Izaslanstvom nacionalnih parlamenata 24. ožujka u Strasbourgu.

Sjednica je završila u 16:17.
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POPIS NAZOČNIH

FIZIČKI PRISUTNI U DVORANI
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

PRISUTNI NA DALJINU

Al-SAHLANI, BARRENA ARZA, BECK, BIZZOTTO, CLUNE, CUTAJAR, FARRENG,
GLAVAK, HÜBNER, HUHTASAARI, KUMPULA-NATRI, LAPORTE, MAVRIDES,
NIENAß, PANZA, RANGEL, SCHEIDER, TOIA, VANA
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