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Delegacja na Konferencję w sprawie przyszłości Europy
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PROTOKÓŁ
posiedzenia w dniu 16 marca 2022 r. w godz. 13.45–15.45

Bruksela

Sala SPAAK 1A2 (i udział zdalny)

Przewodniczący Guy Verhofstadt otworzył posiedzenie w środę 16 marca 2022 r. o godz.
13.50.

(Transmisja internetowa)

1. Przyjęcie porządku dziennego Projekt porządku dziennego (2022)0316_1_EN

Projekt porządku dziennego został przyjęty w zaproponowanej wersji.

2. Komunikaty przewodniczącego

Przewodniczący poinformował o następujących zmianach w delegacji PE 108: Nicolas
BAY opuścił grupę ID i zastąpił go Thierry MARIANI. Salima YENBOU opuściła
grupę Verts/ALE. Jej stanowisko w delegacji pozostaje nieobsadzone do chwili, gdy
Konferencja Przewodniczących zatwierdzi zastąpienie jej przez innego członka grupy
Verts/ALE.

Przewodniczący poinformował posłów o opracowanych przez dyrekcje generalne
EPRS, IPOL i EXPO badaniach Parlamentu Europejskiego dotyczących zaleceń
obywateli. W przypadku panelu 4 większość indywidualnych arkuszy informacyjnych
rozesłano posłom zajmującym się migracją i UE na świecie. Ukończone badanie
powinno być gotowe do przekazania całej delegacji do końca tygodnia. W przypadku
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panelu 1, który zakończył prace dopiero niedawno, odpowiednie służby chcą
przeprowadzić wymianę informacji przed sesją plenarną pod koniec przyszłego
tygodnia.

Przewodniczący przekazał posłom najnowsze ustalenia dotyczące kalendarza prac:

nadchodząca sesja plenarna pod koniec marca poświęcona będzie posiedzeniom grup
roboczych (w piątek 25 marca) oraz sprawozdaniu przewodniczących grup roboczych
do przedstawienia na sesji plenarnej (w sobotę 26 marca).

Pierwsza kwietniowa sesja plenarna będzie miała podobny harmonogram, podczas gdy
na drugiej sesji plenarnej w kwietniu konieczne będzie zatwierdzenie ujednoliconych
propozycji grup roboczych.

Pedro SILVA PEREIRA zapytał o wydarzenie zamykające 9 maja. Przewodniczący
poinformował posłów, że w tym dniu przedstawione zostaną wnioski z konferencji w
Strasburgu w obecności przewodniczących trzech instytucji, przy czym nie podjęto
jeszcze decyzji w sprawie formy obecności członków sesji plenarnej Konferencji i
obywateli (obecność fizyczna lub zdalna).

3. Zatwierdzenie projektów protokołów posiedzeń z 12 stycznia, 9 lutego i 2 marca
2022 r.

Zatwierdzono projekty protokołów posiedzeń z 12 stycznia, 9 lutego i 2 marca 2022 r.

4. Prezentacja stanu dyskusji w ramach plenarnych grup roboczych

Wymiana poglądów

Przewodniczący otworzył debatę nad tym punktem.

Dziewięciu koordynatorów PE przedstawiło w poniższej kolejności aktualną sytuację
dyskusji w plenarnych grupach roboczych, których są członkami. Przewodniczący
poinformował, że odbędzie posiedzenie z koordynatorami bezpośrednio po tym
posiedzeniu delegacji, aby omówić kalendarz konferencji i metod pracy.

Grupa robocza „Migracja”: Marc ANGEL (S&D)

Grupa robocza „Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna i zatrudnienie”:
Gabriele BISCHOFF (S&D) (w zastępstwie Iratxe GARCII PEREZ).

Grupa robocza „Edukacja, kultura, młodzież i sport”: Laurence FARRENG (Renew)

Grupa robocza „Transformacja cyfrowa”: Assita KANKO (ECR)

Grupa robocza „Demokracja europejska”: Paulo RANGEL (PPE) (w zastępstwie
Manfreda WEBERA)

Grupa robocza „Wartości i prawa, praworządność i bezpieczeństwo”: Daniel
FREUND (Verts/ALE)

Grupa robocza „Zmiany klimatu i środowisko”: Esther DE LANGE (PPE)
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Grupa robocza „Zdrowie”: Radka MAXOVA (S&D)

Grupa robocza „Europa w świecie”: Włodzimierz CIMOSZEWICZ (S&D) (w
zastępstwie Andriusa KUBILIUSA, PPE).

5. Wymiana poglądów i zatwierdzenie wspólnego oświadczenia Parlamentu
Europejskiego i delegacji parlamentów narodowych

Wymiana poglądów.

Przewodniczący otworzył debatę nad tym punktem. Na podstawie wstępnych dyskusji
przeprowadzonych przez posłów do PE i obserwatorów z ramienia PE w zarządzie
przewodniczący zaproponował dodatkowe elementy do uzgodnienia w dokumencie
końcowym.

Głos zabrali następujący posłowie: Gabriele Bischoff, Maite Pagazaurtundúa, Daniel
Freund, Mara Bizzotto, Zdzisław Krasnodębski, Dimitrios Papadimoulis.

Pedro Silva Pereira zgłosił wniosek proceduralny dotyczący projektu oświadczenia i
zapytał o procedurę przyjęcia ostatecznej wersji oświadczenia.

Przewodniczący poinformował posłów, że wspólne oświadczenie zostanie formalnie
przyjęte na wspólnym posiedzeniu z parlamentami narodowymi, które zaplanowano na
24 marca. Na podstawie wystąpień posłów na posiedzeniu przewodniczący zwrócił
uwagę na pewne uzupełnienia, które mają zostać wynegocjowane z parlamentami
narodowymi, i zaproponował, aby posłowie do PE i obserwatorzy z ramienia PE w
zarządzie, w którym reprezentowane są wszystkie grupy, sfinalizowali stanowisko
Parlamentu Europejskiego w celu wypracowania tekstu popieranego przez grupy
reprezentujące większość delegacji. Nie zgłoszono sprzeciwu wobec tych propozycji.

Przewodniczący zakończył debatę nad tym punktem.

6. Wymiana poglądów na temat dalszych działań w związku z konferencją

Wymiana poglądów

Przewodniczący otworzył debatę nad tym punktem. Zaproponował, by grupy
polityczne przedstawiły na sesji plenarnej w pierwszym tygodniu maja rezolucję w
sprawie opinii Parlamentu na temat działań następczych po konferencji.

Głos zabrali następujący posłowie: 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.

Przewodniczący podsumował ten punkt, odnotowując szerokie poparcie dla swojej
propozycji dotyczącej przygotowania przez grupy polityczne rezolucji Parlamentu
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Europejskiego w sprawie działań następczych po konferencji; rezolucja ma zostać
poddana pod głosowanie w pierwszym tygodniu maja przed wydarzeniem końcowym
zaplanowanym na 9 maja.

7. Sprawy różne

Brak

8. Następne posiedzenie

Wspólne posiedzenie z delegacją parlamentów narodowych odbędzie się 24 marca w
Strasburgu

Posiedzenie zakończyło się o godz. 16.17.
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LISTA OBECNOŚCI

POSŁOWIE OBECNI NA SALI

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

POSŁOWIE UCZESTNICZĄCY W POSIEDZENIU ZDALNIE

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

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

NIENAß, PANZA, RANGEL, SCHEIDER, TOIA, VANA


