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Konferences par Eiropas nākotni delegācija
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PROTOKOLS
sanāksmei, kas notika 2022. gada 16. martā plkst. 13.45–15.45

Briselē

SPAAK 1A2 telpā (un piedaloties attālināti)

Sanāksme tika atklāta trešdien, 2022. gada 16. martā, plkst. 13.50 priekšsēdētāja
Guy VERHOFSTADT vadībā.

(Straumēšana tiešsaistē)

1. Darba kārtības pieņemšana Darba kārtības projekts (2022)0316_1_EN

Ierosinātā darba kārtība tika pieņemta.

2. Sanāksmes vadītāja paziņojumi

Sanāksmes vadītājs paziņoja par šādām izmaiņām 108 EP deputātu delegācijā:
Nicolas BAY ir izstājies no ID grupas. Viņu delegācijā aizstāj Thierry MARIANI.
Salima YENBOU ir izstājusies no Verts/ALE grupas. Viņas vieta delegācijā pašlaik ir
brīva, līdz Priekšsēdētāju konference pieņems zināšanai viņas aizstāšanu ar citu
Verts/ALE grupas deputātu.

Sanāksmes vadītājs informēja deputātus par EPRS, IPOL un EXPO ģenerāldirektorātu
sagatavotajiem Eiropas Parlamenta pētījumiem par pilsoņu ieteikumiem.
4. paneļdiskusijā lielākā daļa individuālo dokumentu ir izplatīti deputātiem, kuri strādā
ar tematiem “Migrācija” un “ES pasaulē”. Pabeigtajam pētījumam vajadzētu būt
gatavam izplatīšanai visiem delegācijas locekļiem līdz nedēļas beigām. Attiecībā uz
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1. paneļdiskusiju, kura tikai nesen pabeidza savu darbu, dienestu mērķis ir sniegt
informāciju pirms plenārsēdes nākamās nedēļas beigās.

Sēdes vadītājs informēja deputātus par darbu kalendāru:

Nākamā plenārsēde marta beigās būs veltīta darba grupu sanāksmēm, kas notiks
piektdien, 25. martā, bet sestdien, 26. martā, darba grupu priekšsēdētāji sniegs
informāciju plenārsēdei.

Aprīļa pirmā plenārsēde notiks pēc līdzīga principa, savukārt aprīļa otrajā plenārsēdē
būtu jāapstiprina darba grupu konsolidētie priekšlikumi.

Uzstājās Pedro SILVA PEREIRA, lai noskaidrotu par noslēguma pasākumu 9. maijā.
Sanāksmes vadītājs informēja deputātus, ka tajā dienā Strasbūrā notiks iepazīstināšana
ar konferences secinājumiem, klātesot visu triju iestāžu priekšsēdētājiem, un ka vēl
jāpieņem lēmums par konferences plenārsēdes locekļu un pilsoņu (fizisku un/vai
attālinātu) klātbūtni.

3. Protokola projekta apstiprināšana sanāksmēm, kas notika 2022. gada 12. janvārī,
9. februārī un 2. martā

Sanāksmju, kas notika 2022. gada 12. janvārī, 9. februārī un 2. martā, protokolu
projektus apstiprināja.

4. Iepazīstināšana ar pašreizējo stāvokli diskusijās plenārsēdes darba grupās

Viedokļu apmaiņa.

Sanāksmes vadītājs atklāja šā punkta izskatīšanu.

Deviņi EP koordinatori iepazīstināja ar pašreizējo stāvokli diskusijās savās attiecīgajās
plenārsēžu darba grupās zemāk izklāstītajā secībā. Sanāksmes vadītājs paziņoja, ka tieši
pēc šīs delegācijas sanāksmes rīkos sanāksmi ar koordinatoriem par konferences grafiku
un darba metodēm.

DG “Migrācija”: Marc ANGEL (S&D)

DG “Spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums un nodarbinātība”:
Gabriele BISCHOFF (S&D) (Iratxe GARCIA PEREZ vietā).

DG “Izglītība, kultūra, jaunatne un sports”: Laurence FARRENG (RE)

DG “Digitālā pārveide”: Assita KANKO (ECR)

DG “Eiropas demokrātija”: Paulo RANGEL (PPE) (Manfred WEBER vietā)

“Vērtības un tiesības, tiesiskums un drošība”: Daniel FREUND (VERTS/ALE)

DG “Klimata pārmaiņas un vide”: Esther DE LANGE (EPP)

DG “Veselība”: Radka MAXOVA (S&D)

DG “Eiropa pasaulē”: Włodzimierz CIMOSZEWICZ (S&D) (Andrius KUBILIUS
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(PPE) vietā).

5. Viedokļu apmaiņa par Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu delegāciju
kopīgo paziņojumu un tā apstiprināšana

Viedokļu apmaiņa.

Sanāksmes vadītājs atklāja šā punkta izskatīšanu. Pamatojoties uz sākotnējām
diskusijām, kas notika starp EP deputātiem un novērotājiem Valdē, viņš ierosināja
papildu elementus, par kuriem jāvienojas galīgajā dokumentā.

Uzstājās šādi deputāti: Gabriele Bischoff; Maite Pagazaurtundúa; Daniel Freund; Mara
Bizzotto; Zdzisław Krasnodębski; Dimitrios Papadimoulis

Pedro Silva Pereira izvirzīja procedūras jautājumu saistībā ar paziņojuma projektu,
uzdodot jautājumu par galīgās redakcijas pieņemšanas procedūru.

Sanāksmes vadītājs informēja deputātus, ka kopīgo paziņojumu oficiāli pieņems kopīgā
sanāksmē ar valstu parlamentiem, kas paredzēta 24. martā. Pamatojoties uz sanāksmē
izteiktajiem deputātu komentāriem, viņš norādīja uz dažiem papildinājumiem, kas būtu
jāapspriež ar valstu parlamentiem, un ierosināja, ka Eiropas Parlamenta nostāju galīgajā
redakcijā izstrādās EP deputāti un novērotāji Valdē, kurā ir pārstāvētas visas politiskās
grupas, lai nonāktu pie teksta, ko atbalsta delegācijas vairākumu veidojošo politisko
grupu pārstāvji. Pret šiem priekšlikumiem iebildumi netika izteikti.

Sanāksmes vadītājs noslēdza šā punkta izskatīšanu.

6. Viedokļu apmaiņa par turpmākajiem pasākumiem saistībā ar konferenci

Viedokļu apmaiņa.

Sanāksmes vadītājs atklāja šā punkta izskatīšanu. Viņš ierosināja politiskajām grupām
maija pirmajā nedēļā iesniegt rezolūciju plenārsēdē, lai paustu Parlamenta viedokli par
turpmākajiem pasākumiem pēc konferences.

Uzstājās šādi deputāti: 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.

Priekšsēdētājs noslēdza šo jautājumu, pieņemot zināšanai politisko grupu plašo
atbalstu viņa priekšlikumam sagatavot Eiropas Parlamenta rezolūciju par
turpmākajiem pasākumiem pēc konferences, par kuru paredzēts balsot maija pirmajā
nedēļā pirms noslēguma pasākuma 9. maijā.

7. Dažādi jautājumi
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Tādu nebija.

8. Nākamā sanāksme

Kopīga sanāksme ar valstu parlamentu delegāciju 24. martā Strasbūrā

Sanāksme tika slēgta plkst. 16.17.
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