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Evropski parlament
2019-2024

Delegacija pri Konferenci o prihodnosti Evrope

DCFE_PV(2022)0316_1

ZAPISNIK
seje 16. marca 2022 od 13.45 do 15.45

v Bruslju

sejna soba SPAAK 1A2 in udeležba na daljavo

Seja se je začela v sredo, 16. marca 2022, ob 13.50. Vodil jo je predsednik Guy
VERHOFSTADT.

(Spletni prenos)

1. Sprejetje dnevnega reda Osnutek dnevnega reda (2022)0316_1_EN

Predlagani dnevni red je bil sprejet.

2. Sporočila predsednika

Predsednik je poslance obvestil o naslednjih spremembah v 108-članski delegaciji
Evropskega parlamenta: Nicolas BAY je zapustil skupino ID, nadomestil pa ga je
Thierry MARIANI. Salima YENBOU je zapustila skupino Verts/ALE. Njen sedež v
delegaciji je trenutno nezaseden, dokler konferenca predsednikov ne bo obveščena,
kateri poslanec iz skupine Verts/ALE jo bo nadomestil.

Predsednik je poslance obvestil o študijah Evropskega parlamenta o priporočilih
državljanov, ki so jih pripravili generalni direktorati EPRS, IPOL in EXPO. Kar zadeva
državljanski forum 4, je bila večina posameznih dosjejev poslanih poslancem, ki se
ukvarjajo z migracijami in EU v svetu. Do konca tedna bi morala biti pripravljena
končna študija, ki se bo nato poslala vsej delegaciji. Kar zadeva državljanski forum 1,
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ki je delo končal šele pred kratkim, nameravajo službe poslati informacije pred plenarno
skupščino, ki bo konec naslednjega tedna.

Predsednik je poslancem sporočil najnovejše informacije o delovnem koledarju.

V okviru prihodnje plenarne skupščine konec marca bo petek, 25. marec, namenjen
sestankom delovnih skupin, v soboto, 26. marca, pa bodo predsedniki delovnih skupin
poročali plenarni skupščini.

Tudi prva aprilska plenarna skupščina bo podobno organizirana, na drugi aprilski
plenarni skupščini pa bo treba potrditi konsolidirane predloge delovnih skupin.

Besedo je nato prevzel Pedro SILVA PEREIRA, ki je zastavil vprašanje o sklepnem
dogodku 9. maja. Predsednik je poslance obvestil, da bodo na ta dan predstavljeni
sklepi Konference v Strasbourgu, pri čemer bodo navzoči predsedniki vseh treh
institucij. Ni pa še bilo odločeno, kako se bodo plenarne skupščine Konference
udeležili poslanci in državljani (s fizično navzočnostjo in/ali na daljavo).

3. Potrditev osnutkov zapisnikov sej 12. januarja, 9. februarja in 2. marca 2022

Osnutki zapisnikov sej 12. januarja, 9. februarja in 2. marca 2022 so bili potrjeni.

4. Predstavitev stanja razprav v delovnih skupinah plenarne skupščine

Izmenjava mnenj

Predsednik je začel razpravo.

Devet koordinatorjev Evropskega parlamenta je predstavilo aktualno stanje razprav v
svojih delovnih skupinah plenarne skupščine, in sicer v spodnjem vrstnem redu.
Predsednik je sporočil, da se bo takoj po koncu seje delegacije sestal s koordinatorji in
da bodo razpravljali o koledarju in delovnih metodah Konference.

Delovna skupina za migracije: Marc ANGEL (S&D)

Delovna skupina za močnejše gospodarstvo, socialno pravičnost in delovna mesta:
Gabriele BISCHOFF (S&D) (namesto Iratxe GARCIA PEREZ)

Delovna skupina za izobraževanje, kulturo, mladino in šport: Laurence FARRENG
(Renew)

Delovna skupina za digitalno preobrazbo: Assita KANKO (ECR)

Delovna skupina za evropsko demokracijo: Paulo RANGEL (PPE) (namesto Manfreda
WEBERJA)

Delovna skupina za vrednote in pravice, pravno državo in varnost: Daniel FREUND
(Verts/ALE)

Delovna skupina za podnebne spremembe in okolje: Esther DE LANGE (PPE)

Delovna skupina za zdravje: Radka MAXOVA (S&D)
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Delovna skupina za Evropo v svetu: Włodzimierz CIMOSZEWICZ (S&D) (namesto
Andriusa KUBILIUSA, PPE)

5. Izmenjava mnenj in potrditev skupne izjave delegacij Evropskega parlamenta in
nacionalnih parlamentov

Izmenjava mnenj

Predsednik je začel razpravo. Na podlagah predhodnih razprav poslancev Evropskega
parlamenta in opazovalcev v izvršnem odboru je predlagal dodatne elemente, ki bi se
po dogovoru vključili v končni dokument.

Govorili so: Gabriele Bischoff, Maite Pagazaurtundúa, Daniel Freund, Mara Bizzotto,
Zdzisław Krasnodębski, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

Pedro Silva Pereira je zastavil vprašanje pravilnosti postopka. o osnutku izjave in
vprašal, kakšen je postopek sprejetja končne različice.

Predsednik je poslance obvestil, da bo skupna izjava uradno sprejeta na skupni seji z
nacionalnimi parlamenti, predvideni 24. marca. Dodal je, da se bo treba glede na
pripombe poslancev med sejo o nekaterih dodanih delih pogajati z nacionalnimi
parlamenti, in predlagal, naj stališče Evropskega parlamenta dokončno oblikujejo
poslanci Evropskega parlamenta in opazovalci v izvršnem odboru, v katerem so
zastopane vse skupine. Tako bi namreč besedilo podprle skupine, ki zastopajo večino
članov delegacije. Tem predlogom ni nihče nasprotoval.

Predsednik je zaključil razpravo.

6. Izmenjava mnenj o nadaljnjih ukrepih po Konferenci

Izmenjava mnenj

Predsednik je začel razpravo. Predlagal je, naj politične skupine na plenarnem
zasedanju v prvem tednu maja vložijo resolucijo, v kateri bodo izrazile stališče
Parlamenta o nadaljnjih ukrepih po Konferenci.

Govorili so: 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

Predsednik je zaključil razpravo in dodal, da velika večina podpira njegov predlog, naj
politične skupine pripravijo resolucijo Evropskega parlamenta o nadaljnjih ukrepih po
Konferenci, o kateri se bo glasovalo v prvem tednu maja pred sklepnim dogodkom, ki
bo 9. maja.

7. Razno
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Drugih zadev ni bilo.

8. Naslednja seja

Skupna seja z delegacijo nacionalnih parlamentov 24. marca v Strasbourgu

Seja se je končala ob 16.17.
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SEZNAM NAVZOČIH

NAVZOČI V SEJNI SOBI

ANGEL, BECK, BEER, DURAND, GLAVAK, GOZI, HOMS GINEL, HOOGEVEEN,

KARAS, KUBILIUS, MAVRIDIS (MAVRIDES), MUREŞAN, NEGRESCU, OLIVIER,

PEREIRA, PIETIKÄINEN, PUIGDEMONT I CASAMAJÓ, RANGEL, RUIZ DEVESA,

SCHIEDER, SCHOLZ, SILVA PEREIRA, SOLÉ, UŠAKOVS, VERHOFSTADT,

WISELER-LIMA

NAVZOČI NA DALJAVO

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

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

(MAVRIDES), NIENAß, PANZA, RANGEL, SCHEIDER, TOIA, VANA


