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(Internetový přenos)

1. Přijetí pořadu jednání Návrh pořadu jednání (2022) 2904_1_EN

Pořad jednání byl přijat v navrhovaném znění.

2. Sdělení předsedy

Předseda oznámil změnu ve složení delegace Evropského parlamentu: Ke dni 31. března
nahradil pan François ALFONSI (Verts/ALE) paní Salimu YENBOUOVOU.

Předseda dále informoval poslance, že dne 26. dubna se konala schůze výkonné rady a
dnes, 29. dubna, se konala schůze poslanců a pozorovatelů EP ve výkonné radě.

Předseda rovněž poskytl informace o závěrečné akci konference dne 9. května.
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3. Příprava plenárního zasedání konference ve dnech 29. až 30. dubna 2022

Předseda bod jednání uvedl. Poděkoval předsedům a koordinátorům pracovních skupin
Evropského parlamentu za jejich práci a informoval členy o návrzích pracovní skupiny
předložených plenárnímu zasedání konference ke schválení.

Uvedl, že na schůzi členů výkonné rady Evropského parlamentu, která se konala
dopoledne, se schválení návrhů dostalo většinové podpoře.

Informoval poslance, že jakékoli menšinové postoje s nesouhlasným stanoviskem k
návrhům mohou být předmětem písemného prohlášení nepřesahujícího 200 slov a
budou připojeny k zápisu a zveřejněny na internetových stránkách delegace Evropského
parlamentu na konferenci.

Předseda předal slovo poslancům a pozorovatelům výkonného výboru Evropského
parlamentu, aby představili postoje svých politických skupin k návrhům na plenární
zasedání konference, po nichž následovalo kolo řečníků z politických skupin a NI.

Vystoupili: pan Manfred Weber; paní Iratxe García Pérez; pan Pascal Durand; pan
Daniel Freund; pan Gunnar Beck; pan Michiel Hoogeveen; pan Helmut Scholz; pan
Paulo Rangel; paní Gabriele Bischoff; paní Nicola Beer; pan Damian Boeselager; pan
Pernando Barrena.

Předseda na závěr uvedl, že vzhledem k příznivým postojům vyjádřeným pěti
politickými skupinami, které představují velkou většinu, by mohl vyjádřit podporu
delegací Evropského parlamentu těmto návrhům na plenárním zasedání konference. To
bylo schváleno aklamací.

Písemná prohlášení vyjadřující menšinové postoje předložili Sandra Pereira, Zdzisław
Krasnodębski jménem ECR, Carles Puigdemont a Christine Anderson, Gerolf
Annemans, Gunnar Beck, Mara Bizzotto, Susanna Ceccardi, Roman Haider, Laura
Huhtasaari, Peter Kofod, Hélène Laporte, Jaak Madison, Thierry Mariani, Philippe
Olivier, Alessandro Panza jménem ID.

4. Různé

–

5. Příští schůze

bude potvrzeno

Schůze skončila v 16:02.
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MENŠINOVÉ STANOVISKO

Předložené Sandrou Pereira

Jak jsme uvedli na začátku a jak nyní vidíme, závěry Konference o budoucnosti Evropy byly
už předem určené, vzhledem k tomu že v podstatě prosazují směrování, politickou linii a
opatření, které EU dlouhodobě prosazuje.

Mezi příklady patří naléhání na mýtus, že demokracie se posílí, pokud zrušíme zásadu
jednomyslnosti v Radě, když ve skutečnosti toto pravidlo zaručuje rovnost mezi státy a
zabezpečuje, aby nebylo přijato žádné rozhodnutí v rozporu s jejich zájmy; nebo nadnárodní
volební listiny do Evropského parlamentu, které by nejen prohloubily existující nerovnováhu a
zkreslení skutečnosti, ale by byly i umělým konstruktem vzdáleným od reality v Evropě ve
veřejném zájmu.

Pozorujeme i další manipulaci (s jasnými závěry) s cílem dalšího prohloubení neoliberalizmu,
federalizmu a militarizmu, které jsou odpovědné za podporu nedodržování sociálních a
pracovních práv, prohlubování nerovností, monopolní koncentrace nedostatečného
respektování svrchovanosti a míru.

Evropa, kterou obhajujeme, požaduje jiné směřování, a to spolupráci mezi svrchovanými
národy se stejnými právy, sociálním pokrokem a mírem.

Proto tyto závěry a návrhy absolutně odmítáme.
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MENŠINOVÉ STANOVISKO

Kterou předložil Zdzisław Krasnodębski za skupinu ECR

Skupina EKR se zúčastnila v dobré víře a doufá, že konference bude skutečnou veřejnou
konzultací o budoucnosti stále vzdálenější Evropské unie. www.ecrthefuture.eu

Konference bohužel neuspěla.

Federalistická frakce jednoduše rozšířila bruselskou bublinu na konferenční bublinu a
spolupracuje s centralizováním spojenců nevládních organizací na řízení procesu.

Přehnané zastoupení mladých lidí (trojnásobek jejich spravedlivého podílu), předpojatost při
náboru účastníků, vybírání přátelských odborníků a stanovení centralistického programu
oslabují důvěryhodnost tohoto procesu.

Doporučení občanů a komentáře on-line platforem byly nahrazeny dokumenty, které byly
vypracovány v nových „pracovních skupinách“, v nichž federální poslanci Evropského
parlamentu převzali kontrolu. Prověřovali návrhy občanů a nápady, s nimiž již souhlasili.

Dvě ze čtyř složek – zástupci našich národních demokracií v Radě a vnitrostátních parlamentů
– závěry neschválily, vyhradily si své postoje a pouze předložily návrhy. Ani Parlament s těmito
závěry nesouhlasil jednomyslně.

Neprobíhala žádná rozsáhlá veřejná diskuse ani informování veřejnosti.

Závěry proto odmítáme a domníváme se, že její klíčové návrhy a opatření by nyní měly být
důkladně testovány prostřednictvím nezávislých průzkumů veřejného mínění v každém
členském státě.
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MENŠINOVÉ STANOVISKO

předložené Carlesem Puigdemont i Casamajó

Kromě toho, že bych rád poblahopřál všem, kdo se konference o budoucnosti Evropy (COFE)
účastnili od jejího vzniku, rád bych zdůraznil, že se jí nepodařilo dosáhnout skutečného
zastoupení širokých vrstev. Návrh, aby se katalánština stala úředním jazykem EU, „10 milionů
hlasů, učinit katalánštinu úředním jazykem EU“, který byl podpořen 915 hlasy na vícejazyčné
digitální platformě (MDP) a který byl schválen i v kategorii Hodnoty a práva, právní stát a
bezpečnost, nebyl v pracovní skupině stejného jména ani projednán. Stejně tak tomu bylo v
případě návrhu „Žádné dvojí standardy v oblasti obrany demokracie a právního státu“, který
byl v téže kategorii nejvíce podpořen (626 hlasů). Nejvýraznějším je však návrh „Pro
mechanismus jasnosti, pokud jde o právo na sebeurčení“, nejhlasněji hlasoval celý výbor COFE
(1002 hlasů v programu MDP) a v kategorii Evropská demokracie.

Skutečnost, že tyto tři návrhy nebyly v rámci příslušných pracovních skupin projednány ani
zohledněny, vyvolává řadu otázek ohledně toho, kdo na konferenci COFE skutečně rozhodoval.
Proto je pro mě obtížné zcela souhlasit s postupem a výsledkem COFE.
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Christine Anderson, Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Mara Bizzotto, Susanna Ceccardi,
Roman Haider, Laura Huhtasaari, Peter Kofod, Hélène Laporte, Jaak Madison, Thierry
Mariani, Philippe Olivier, Alessandro Panza jménem ID

Skupina ID se staví proti závěrům konference. Závěry odrážejí kontroverzní otázky, k nimž
Parlament nezaujal jednomyslný názor. Nedošlo k žádné účasti občanů, protože počet
zúčastněných občanů ve srovnání s počtem obyvatel členských států EU činil pouze 0,0001 %.

Hlubší evropská integrace není řešením, jak čelit lepším budoucím výzvám. Závěrečná zpráva
měla být otevřeným dokumentem včetně všech různých podání. Závěrečné dokumenty
nezahrnují všechna stanoviska na rovnoprávném základě, ale zaměřují se na názory, které již
byly dohodnuty v rámci federalistické kavárny. Názory, které se liší od názorů zasazujících se
o hlubší evropskou integraci a vytvoření federální unie mezi členskými státy, nebyly
odpovídajícím způsobem zastoupeny a ze závěrů konference záhadně vymizely, stejně jako v
případě příspěvků k vícejazyčné platformě, které rovněž zahrnovaly skeptické názory na EU,
ale které nikdy nebyly součástí diskusí nebo závěrů.

Konference nebyla ani demokratická, legitimní ani transparentní. Odsuzujeme její předepsané
a politicky orientované závěry, které přenesly široce rozšířenou „bruselskou bublinu“ do
„konferenční bubliny“, jako je zrušení zásady jednomyslnosti v Radě a výzva k přijetí
smluvního konventu.
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PREZENČNÍ LISTINA

FYZICKY PŘÍTOMNI V MÍSTNOSTI

ANGEL, BARRENA ARZA, BECK, BEER, BENIFEI, BENTELE, BISCHOFF,

BOESELAGER, CASTALDO, CHARANZOVÁ, CLUNE, DORFMANN, DURAND,

FARRENG, FIDANZA, FREUND, GAMON, GARCĺA PÉREZ, GLAVAK, GOZI, HOMS

GINEL, HOOGEVEEN, KUBILIUS, MITUŢA, NEGRESCU, PAGAZAURTUNDÚA,

PEREIRA, PETIKÄINEN, RANGEL, RUIZ DEVESA, SCHOLZ, SILVA PEREIRA, TOIA,

VERHOFSTADT, WISELER-LIMA
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