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JEGYZŐKÖNYV
a 2022. március 16-án, 13.45–15.45 között tartott ülésről

Brüsszel

SPAAK 1A2 terem (és távoli részvétel)

Az ülést 2022. március 16-án, szerdán, 13.50-kor Guy VERHOFSTADT (elnök) elnökletével
nyitják meg.

(Internetes közvetítés)

1. A napirend elfogadása Napirendtervezet (2022)0316_HU

A napirendet a javasolt formában elfogadják.

2. Az elnök közleményei

Az elnök a következő változásokat jelenti be az EP 108 küldöttségben: Nicolas BAY
kilépett az ID képviselőcsoportból, helyére Thierry MARIANI lépett. Salima YENBOU
kilépett a Greens/EFA képviselőcsoportból. A küldöttségben elfoglalt helye jelenleg
betöltetlen, amíg az Elnökök Értekezlete nyugtázza, hogy helyére a Greens/EFA
képviselőcsoport egy másik képviselője lép.

Az elnök tájékoztatja a képviselőket az EPRS, az IPOL és az EXPO főigazgatóságok
által készített, a polgárok ajánlásairól szóló európai parlamenti tanulmányokról. A 4.
vitacsoportot illetően elküldték a képviselőknek azon egyedi ajánlások többségét,
amelyek a migrációval és az EU nemzetközi szerepével foglalkoznak. A véglegesített
tanulmányt a hét végére kell elkészíteni, hogy a küldöttség minden tagjának
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szétküldhessék. Az 1. vitacsoport esetében – amely csak nemrég fejezte be a munkáját
– a szolgálatok a jövő hét végi plenáris ülés előtt szeretnék megosztani az információkat.

Az elnök tájékoztatja a képviselőket a tevékenységek ütemezéséről:

A március végi plenáris ülésen március 25-én, pénteken tartják a munkacsoportok
üléseit, március 26-án, szombaton pedig a munkacsoportok elnökei tartanak beszámolót
a plenáris ülés előtt.

Ezt követően az első áprilisi plenáris ülés hasonlóan alakulna, míg a második áprilisi
plenáris ülésen a munkacsoportok konszolidált javaslatait kell majd jóváhagyni.

Pedro SILVA PEREIRA a május 9-i zárórendezvényről érdeklődik. Az elnök
tájékoztatja a képviselőket, hogy ezen a napon a három intézmény elnökeinek
jelenlétében kerül sor Strasbourgban a konferencia következtetéseinek bemutatására, a
konferencia plenáris tagjainak és a polgárok (fizikai és/vagy távoli) jelenlétének
módjáról még nem született döntés.

3. A 2022. január 12-i, február 9-i és a március 2-i ülések jegyzőkönyvtervezetének
elfogadása

A 2022. január 12-i, február 9-i és a március 2-i ülések jegyzőkönyvtervezetét
elfogadják.

4. Előadás a plenáris munkacsoportokban folyó megbeszélések állásáról

Eszmecsere

Az elnök megnyitja a napirendi pontot.

A kilenc EP-koordinátor az alábbi sorrendben ismerteti a plenáris munkacsoportokban
folyó megbeszélések aktuális állását. Az elnök bejelenteti, hogy közvetlenül a
küldöttség ülése után megbeszélést tart a koordinátorokkal a konferencia napirendjéről
és munkamódszereiről.

„Migráció” munkacsoport: Marc ANGEL (S&D)

„Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás” munkacsoport: Gabriele
BISCHOFF (S&D) (Iratxe GARCIA PEREZ helyett).

„Oktatás, kultúra, ifjúság és sport” munkacsoport: Laurence FARRENG (RE)

„Digitális átalakulás” munkacsoport: Assita KANKO (ECR)

„Európai demokrácia” munkacsoport: Paulo RANGEL (EPP) (Manfred WEBER
helyett)

„Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság” munkacsoport: Daniel FREUND
(GREENS/EFA)

„Éghajlatváltozás és környezetvédelem” munkacsoport: Esther DE LANGE (EPP)
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„Egészség” munkacsoport: Radka MAXOVA (S&D)

„Európa a világban” munkacsoport:  Włodzimierz CIMOSZEWICZ (S&D) (Andrius
KUBILIUS, EPP helyett).

5. Eszmecsere az Európai Parlament és a nemzeti parlamenti küldöttségek közös
nyilatkozatáról és a közös nyilatkozat jóváhagyása

Eszmecsere.

Az elnök megnyitja a napirendi pontot. Az EP-képviselők és a megfigyelők között az
Igazgatóságban folytatott előzetes megbeszélések alapján az elnök további elemeket
javasol, amelyekről a végleges dokumentumban kell megállapodni.

Az alábbi képviselők szólalnak fel: Gabriele Bischoff; Maite Pagazaurtundúa; Daniel
Freund; Mara Bizzotto; Zdzisław Krasnodębski; Dimitrios Papadimoulis

Pedro Silva Pereira ügyrendi javaslatot tesz a nyilatkozattervezettel kapcsolatban, és a
végleges változat elfogadásának eljárásáról érdeklődik.

Az elnök tájékoztatja a képviselőket, hogy a a nemzeti parlamentekkel közös
nyilatkozat hivatalos elfogadására a március 24-én tartandó közös ülésen kerül sor. Az
ülésen elhangzott képviselői hozzászólások alapján megjegyzi, hogy egyeztetni kell a
nemzeti parlamentekkel néhány kiegészítést, és javasolja, hogy az EP képviselői és
megfigyelői a végrehajtó bizottságban véglegesítsék az Európai Parlament álláspontját,
amelyben minden képviselőcsoport képviselteti magát, hogy olyan szöveg szülessen,
amelyet a delegáció többségét képviselő képviselőcsoportok támogatnak. E javaslatok
ellen nem emelnek kifogást.

Az elnök lezárja a napirendi pontot.

6. Eszmecsere a konferenciát követő fejleményekről

Eszmecsere

Az elnök megnyitja a napirendi pontot. Javasolja, hogy a képviselőcsoportok május
első hetében nyújtsanak be állásfoglalást a plenáris ülésen, amelyben kifejtik a
Parlament álláspontját a konferencia nyomon követéséről.

Az alábbi képviselők szólalnak fel: 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, Domènec
Ruiz Devesa.

Az elnök befejezésül megjegyzi, hogy széles körű támogatást kapott az a javaslata,
hogy a képviselőcsoportok készítsenek elő egy európai parlamenti állásfoglalást a
konferencia nyomon követéséről, amelyről május első hetében, a május 9-i
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zárórendezvény előtt szavaznának.

7. Egyéb kérdések

Nincsenek.

8. Következő ülés

Együttes ülés a nemzeti parlamentek küldöttségével március 24-én Strasbourgban

Az ülést 16.17-kor berekesztik.



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

HU

JELENLÉTI ÍV

SZEMÉLYESEN JELEN VAN A TEREMBEN

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

TÁVOLI RÉSZVÉTEL

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

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

NIENAß, PANZA, RANGEL, SCHEIDER, TOIA, VANA


