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(Tiesioginė transliacija internetu)

1. Darbotvarkės tvirtinimas Darbotvarkės projektas (2022)0316_1_LT

Darbotvarkė patvirtinta tokia, kokia buvo pasiūlyta.

2. Pirmininko pranešimai

Pirmininkas pranešė apie toliau nurodytus EP delegacijos (sudarančios 108 narių)
pakeitimus. Nicolas BAY pasitraukė iš ID frakcijos ir jį pakeitė Thierry MARIANI.
Salima YENBOU pasitraukė iš Verts/ALE frakcijos. Šiuo metu jos vieta delegacijoje
yra laisva, kol Pirmininkų sueiga konstatuos, kad ją pakeitė kitas Verts/ALE frakcijos
narys.

Pirmininkas informavo narius apie Europos Parlamento tyrimus dėl EPRS, IPOL ir
EXPO generalinių direktoratų parengtų piliečių rekomendacijų. Ketvirto forumo atveju
dauguma atskirų bylų buvo išplatintos nariams, sprendžiantiems migracijos ir ES
pasaulyje klausimus. Užbaigtas tyrimas turėtų būti parengtas išplatinti visai delegacijai
iki savaitės pabaigos. Pirmojo forumo, kuris savo darbą baigė tik neseniai, atveju
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tarnybų tikslas – pasidalyti informacija iki kitos savaitės pabaigos plenarinės sesijos.

Pirmininkas informavo narius apie darbų kalendorių.

Kovo mėn. pabaigoje įvyksianti plenarinė sesija bus skirta darbo grupių posėdžiams
(kovo 25 d., penktadienį) ir darbo grupių pirmininkų pranešimams plenariniam
posėdžiui (kovo 26 d., šeštadienį).

Vėliau, pirmajai balandžio mėn. plenarinei sesijai būtų būdinga panaši tvarka, o per
antrąją balandžio mėn. plenarinę sesiją reikėtų patvirtinti konsoliduotus darbo grupių
pasiūlymus.

Pedro SILVA PEREIRA pasiteiravo apie gegužės 9 d. baigiamąjį renginį. Pirmininkas
informavo narius, kad tą dieną Strasbūre bus pristatytos Konferencijos išvados
dalyvaujant trijų institucijų pirmininkams, o dėl narių ir piliečių dalyvavimo (fizinio ir
(arba) nuotolinio) Konferencijos plenarinėje sesijoje tvarkos dar nenuspręsta.

3. 2022 m. sausio 12 d., vasario 9 d. ir kovo 2 d. posėdžių protokolų projektų
tvirtinimas

2022 m. sausio 12 d., vasario 9 d. ir kovo 2 d. posėdžių protokolų projektai patvirtinti.

4. Plenarinių posėdžių darbo grupių diskusijų dabartinės padėties pristatymas

Keitimasis nuomonėmis

Pirmininkas pristatė temą.

Devyni EP koordinatoriai toliau nurodyta tvarka pristatė dabartinę diskusijų padėtį
atitinkamose savo plenarinių posėdžių darbo grupėse. Pirmininkas pranešė, kad iš karto
po šio delegacijos posėdžio surengs susitikimą su koordinatoriais dėl Konferencijos
kalendoriaus ir darbo metodų.

Darbo grupė „Migracija“: Marc ANGEL (S&D)

Darbo grupė „Stipresnė ekonomika, socialinis teisingumas ir darbo vietos“: Gabriele
BISCHOFF (S&D) (pakeitė Iratxe GARCIA PEREZ).

Darbo grupė „Švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas“: Laurence FARRENG (RE)

Darbo grupė „Skaitmeninė pertvarka“: Assita KANKO (ECR)

Darbo grupė „Europos demokratija“: Paulo RANGEL (PPE) (pakeitė Manfredą
WEBERĮ)

Darbo grupė „Vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas“: Daniel FREUND
(Verts/ALE)

Darbo grupė „Klimato kaita ir aplinka“: Esther DE LANGE (PPE)

Darbo grupė „Sveikata“: Radka MAXOVA (S&D)

Darbo grupė „Europa pasaulyje“:  Włodzimierz CIMOSZEWICZ (S&D) (pakeitė
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Andrių KUBILIŲ, PPE).

5. Keitimasis nuomonėmis dėl Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų
delegacijų bendro pareiškimo ir jo tvirtinimas

Keitimasis nuomonėmis.

Pirmininkas pristatė temą. Remdamasis preliminariomis EP narių ir stebėtojų
Vykdomojoje valdyboje diskusijomis, jis pasiūlė papildomų nuostatų, dėl kurių turi
būti susitarta galutiniame dokumente.

Kalbėjo šie Parlamento nariai: Gabriele Bischoff, Maite Pagazaurtundúa, Daniel
Freund, Mara Bizzotto, Zdzisław Krasnodębski, Dimitrios Papadimoulis.

Pedro Silva Pereira iškėlė klausimą dėl darbo tvarkos dėl pareiškimo projekto ir
pasiteiravo dėl galutinės redakcijos priėmimo procedūros.

Pirmininkas informavo narius, kad bendras pareiškimas bus oficialiai priimtas
bendrame posėdyje su nacionaliniais parlamentais, kurį numatyta surengti kovo 24 d.
Remdamasis narių pasisakymais posėdžio metu, jis atkreipė dėmesį į tam tikrus
papildymus, dėl kurių turi būti deramasi su nacionaliniais parlamentais, ir pasiūlė, kad
Europos Parlamento galutinę poziciją priimtų nariai ir stebėtojai Vykdomojoje
valdyboje, kurioje atstovaujama visoms frakcijoms, kad būtų parengtas tekstas, kuriam
pritartų delegacijos daugumai atstovaujančios frakcijos. Šiems pasiūlymams
prieštaravimų nepateikta.

Pirmininkas užbaigė temos svarstymą.

6. Keitimasis nuomonėmis dėl tolesnių su Konferencija susijusių veiksmų

Keitimasis nuomonėmis

Pirmininkas pristatė temą. Jis pasiūlė, kad pirmą gegužės mėn. savaitę plenariniame
posėdyje frakcijos pasiūlytų rezoliuciją, kurioje būtų išdėstyta Parlamento nuomonė
dėl tolesnių veiksmų po konferencijos.

Kalbėjo šie Parlamento nariai: 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, Domčnec Ruiz Devesa.

Pirmininkas užbaigė šios temos svarstymą ir pažymėjo, jog plačiai pritarta jo
pasiūlymui, kad frakcijos parengtų Europos Parlamento rezoliuciją dėl tolesnių
veiksmų, susijusių su Konferencija, dėl kurios bus balsuojama pirmą gegužės mėn.
savaitę, prieš gegužės 9 d. baigiamąjį renginį.

7. Kiti klausimai
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nėra

8. Kitas posėdis

Kovo 24 d. Strasbūre įvykęs bendras susitikimas su nacionalinių parlamentų delegacija.

Posėdis baigtas 16.17 val.
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DALYVIŲ SĄRAŠAS

BUVO POSĖDŽIŲ SALĖJE

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

DALYVAVO NUOTOLINIU BŪDU

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

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

NIENAß, PANZA, RANGEL, SCHEIDER, TOIA, VANA


