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Európsky parlament

Delegácia na Konferenciu o budúcnosti Európy

DCFE_PV(2022)0316_1

ZÁPISNICA
zo schôdze, ktorá sa konala 16. marca 2022 od 13.45 do 15.45 h

v Bruseli

miestnosť SPAAK 1A2 (a účasť na diaľku)

Schôdza sa začala v stredu 16. marca 2022 o 13.50 h. Predsedal jej predseda Guy
VERHOFSTADT.

(vysielanie cez internet)

1. Prijatie programu schôdze Návrh programu schôdze (2022)0316_1_SK

Program schôdze bol prijatý v navrhovanom znení.

2. Oznámenia predsedníctva

Predseda oznámil tieto zmeny v delegácii EP 108: Nicolas BAY vystúpil zo skupiny ID
a nahradil ho Thierry MARIANI. Salima YENBOU vystúpila zo skupiny Verts/ALE.
Jej miesto v delegácii je v súčasnosti voľné, kým Konferencia predsedov nezoberie na
vedomie jej nahradenie iným členom skupiny Verts/ALE.

Predseda informoval poslancov o štúdiách Európskeho parlamentu o odporúčaniach
občanov, ktoré vypracovali generálne riaditeľstvá EPRS, IPOL a EXPO. Pokiaľ ide o
Panel 4, väčšina jednotlivých formulárov bola rozoslaná poslancom, ktorí sa zaoberajú
migráciou a EÚ vo svete. Dokončená štúdia by mala byť pripravená na odoslanie celej
delegácii do konca týždňa. V prípade Panelu 1, ktorého práca bola ukončená len
nedávno, je cieľom služieb výmena informácií pred plenárnym zasadnutím na konci
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budúceho týždňa.

Predseda informoval poslancov o harmonograme prác:

Nadchádzajúce plenárne zasadnutie konané koncom marca bude venované schôdzam
pracovných skupín v piatok 25. marca a debrífingu predsedov pracovných skupín na
plenárnom zasadnutí v sobotu 26. marca.:

Následne bude mať prvé aprílové plenárne zasadnutie podobný model, zatiaľ čo na
druhom aprílovom plenárnom zasadnutí bude potrebné schváliť konsolidované návrhy
pracovných skupín.

Pedro SILVA PEREIRA vystúpil, aby sa informoval o záverečnom podujatí, ktoré sa
uskutoční 9. mája. Predseda informoval poslancov, že v ten deň budú predstavené
závery konferencie v Štrasburgu za prítomnosti predsedov troch inštitúcií, pričom sa
ešte nerozhodlo o podmienkach účasti členov plenárneho zasadnutia konferencie a
občanov (fyzická účasť a/alebo účasť na diaľku).

3. Schválenie návrhov zápisníc zo schôdzí, ktoré sa konali 12. januára, 9. februára a
2. marca 2022

Zápisnice zo schôdzí, ktoré sa konali 12. januára, 9. februára a 2. marca 2022, boli
schválené.

4. Informácie o aktuálnom stave rozpráv v pracovných skupinách pléna

Výmena názorov

Predseda otvoril tento bod programu.

Deväť koordinátorov EP predstavilo súčasný stav diskusií vo svojich pracovných
skupinách plenárneho zasadnutia v nižšie uvedenom poradí. Predseda oznámil, že sa
stretne s koordinátormi priamo po tejto schôdzi delegácie v súvislosti s harmonogramom
konferencie a pracovnými metódami.

Pracovná skupina pre migráciu: Marc ANGEL (S&D)

Pracovná skupina pre silnejšie hospodárstvo, sociálnu spravodlivosť a pracovné miesta:
Gabriele BISCHOFF (S&D) (nahrádza Iratxe GARCIOVÚ PEREZOVÚ).

Pracovná skupina pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport: Laurence FARRENG (RE)

Pracovná skupina pre digitálnu transformáciu: Assita KANKO (ECR)

Pracovná skupina pre európsku demokraciu: Paulo RANGEL (PPE) (nahrádza
Manfreda WEBERA)

Hodnoty a práva, právny štát a bezpečnosť: Daniel FREUND (VERTS/ALE)
Pracovná skupina pre zmenu klímy a životné prostredie: Esther DE LANGE (PPE)

Pracovná skupina pre zdravie: Radka MAXOVA (S&D)
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Pracovná skupina pre Európu vo svete:  Włodzimierz CIMOSZEWICZ (S&D)
(nahrádza Andriusa KUBILIUSA, PPE).

5. Výmena názorov a schválenie spoločného vyhlásenia Európskeho parlamentu a
delegácií národných parlamentov

Výmena názorov.

Predseda otvoril tento bod programu. Na základe predbežných diskusií medzi
poslancami EP a pozorovateľmi vo výkonnej rade navrhol ďalšie prvky, ktoré majú
byť schválené v konečnom dokumente.

Vystúpili títo poslanci: Gabriele Bischoff; Maite Pagazaurtundúa; Daniel Freund; Mara
Bizzotto; Zdzisław Krasnodębski; Dimitrios Papadimoulis

Pedro Silva Pereira vzniesol procedurálnu námietku k návrhu vyhlásenia, v ktorej sa
pýtal na postup prijatia konečného znenia.

Predseda informoval poslancov, že spoločné vyhlásenie sa formálne prijme na spoločnej
schôdzi s národnými parlamentmi, ktorá je naplánovaná na 24. marca. Na základe
vystúpení poslancov počas schôdze vzal na vedomie niektoré doplnenia, o ktorých sa
má rokovať s národnými parlamentmi, a navrhol, aby pozíciu pre Európsky parlament
sfinalizovali poslanci EP a pozorovatelia vo výkonnej rade, v ktorej sú zastúpené všetky
skupiny, s cieľom dospieť k textu, ktorý podporujú skupiny zastupujúce väčšinu
delegácie. Proti týmto návrhom neboli vznesené žiadne námietky.

Predseda tento bod uzavrel.

6. Výmena názorov o následných opatreniach konferencie

Výmena názorov

Predseda otvoril tento bod programu. Navrhol, aby politické skupiny predložili
uznesenie na plenárnej schôdzi v prvom májovom týždni s cieľom vyjadriť názor
Parlamentu na následné opatrenia konferencie.

Vystúpili títo poslanci: 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.

Predseda tento bod uzavrel a vzal na vedomie širokú podporu jeho návrhu na prípravu
uznesenia Európskeho parlamentu politickými stranami v súvislosti s následnými
opatreniami konferencie, o ktorom sa má hlasovať v prvom májovom týždni pred
záverečným podujatím, ktoré sa uskutoční 9. mája.

7. Rôzne otázky
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Žiadne

8. Nasledujúca schôdza

Spoločná schôdza s delegáciou národných parlamentov, ktorá sa uskutoční 24. marca v
Štrasburgu

Schôdza sa skončila o 16.17 h.
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PREZENČNÁ LISTINA

FYZICKÁ PRÍTOMNOSŤ V MIESTNOSTI

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

PRÍTOMNOSŤ NA DIAĽKU

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

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

NIENAß, PANZA, RANGEL, SCHEIDER, TOIA, VANA


