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(Tiesioginė transliacija internetu)

1. Darbotvarkės tvirtinimas Darbotvarkės projektas (2022) 2904_1_LT

Darbotvarkė patvirtinta tokia, kokia buvo pasiūlyta.

2. Pirmininko pranešimai

Pirmininkas pranešė apie Europos Parlamento delegacijos sudėties pasikeitimą. Nuo
kovo 31 d. Salima YENBOU pakeista François ALFONSI (Verts/ALE).

Be to, pirmininkas informavo narius, kad Vykdomosios valdybos posėdis įvyko
balandžio 26 d., o EP narių ir stebėtojų Vykdomojoje valdyboje susitikimas įvyko
šiandien, balandžio 29 d.

Pirmininkas taip pat pateikė informaciją apie gegužės 9 d. vyksiantį Konferencijos
baigiamąjį renginį.

3. Pasirengimas 2022 m. balandžio 29–30 d. vyksiančiai Konferencijos plenarinei
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sesijai

Pirmininkas pristatė temą. Jis padėkojo Europos Parlamento darbo grupių pirmininkams
ir koordinatoriams už jų darbą ir informavo narius apie darbo grupių pasiūlymus,
pateiktus tvirtinti Konferencijos plenarinei sesijai.

Jis pranešė, kad Europos Parlamento narių, priklausančių Vykdomajai valdybai.
susitikime ryte dauguma siūlė pritarti pasiūlymams.

Jis informavo narius, kad mažumos pozicijoms, kurių nuomonė dėl pasiūlymų skiriasi,
išreikšti gali būti pateikiamas rašytinis pareiškimas, neviršijantis 200 žodžių, ir kad jis
bus pridėtas prie protokolo ir paskelbtas Europos Parlamento delegacijos Konferencijoje
interneto svetainėje.

Pirmininkas suteikė žodį Europos Parlamento nariams ir stebėtojams Vykdomojoje
valdyboje, kad jie pristatytų savo frakcijų pozicijas dėl pasiūlymų Konferencijos
plenarinei sesijai, o po jų – frakcijų atstovams ir nepriklausomiems nariams.

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

Pirmininkas padarė išvadą, kad, atsižvelgdamas į palankias penkių frakcijų,
atstovaujančių didžiajai daugumai, pozicijas, jis galėtų Konferencijos plenarinėje
sesijoje išreikšti Europos Parlamento delegacijos pritarimą pasiūlymams. Tam pritarta
aklamacijos būdu.

Rašytinius pareiškimus, kuriuose išreiškiamos mažumos pozicijos, pateikė: Sandra
Pereira; Zdzisław Krasnodębski (ECR vardu); Carles Puigdemont; 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 (ID frakcijos vardu).

4. Kiti klausimai

Nebuvo.

5. Kitas posėdis

dar nepatvirtinta.

Posėdis baigtas 16.02 val.
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MAŽUMOS POZICIJA

pateikė Sandra Pereira

Kaip jau minėjome pradžioje ir kaip dabar matome, Konferencijos dėl Europos ateities išvados
buvo seniai iš anksto numatytos, nes jose iš esmės skatinama nustatyti kryptį, politinę poziciją
ir priemones, kurias jau seniai siūlo ES.

Pavyzdžiui, primetamas mitas, kad demokratija bus stiprinama, jei panaikinsime vieningo
balsavimo Taryboje taisyklę, nors, kalbant atvirai, šia taisykle saugoma valstybių lygybė ir
užtikrinama, kad joks sprendimas nebūtų primestas prieš jų interesus. Arba siūlomi
tarpvalstybiniai Europos Parlamento rinkimų sąrašai, kurie ne tik padidintų esamą disbalansą ir
iškraipymus, bet ir būtų dirbtinė struktūra, neatitinkanti tikrovės Europoje ir viešojo intereso.

Matome dar vieną manevrą (su akivaizdžiomis išvadomis), kuriuo siekiama stiprinti
neoliberalizmą, federalizmą ir militarizmą, dėl kurių skatinamas socialinių ir darbo teisių
blogėjimas, nelygybės didėjimas, monopolistinė koncentracija ir pagarbos suverenumui bei
taikai stoka.

Europa, kuriai atstovaujame, reikalauja kitokios krypties – lygiateisių suverenių tautų
bendradarbiavimo, socialinės pažangos ir taikos.

Todėl visiškai atmetame šias išvadas ir pasiūlymus.
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MAŽUMOS POZICIJA

pateikė Zdzisław Krasnodębski (ECR frakcijos vardu)

ECR frakcija sąžiningai dalyvavo, tikėdamasi, kad Konferencija bus tikra vieša konsultacija dėl
vis labiau nuo tikrovės atitrūkstančios Europos Sąjungos ateities (www.ecrthefuture.eu).

Deja, konferencija patyrė nesėkmę.

Federalizmo šalininkų grupė tiesiog išpūtė Briuselio burbulą į Konferencijos burbulą,
bendradarbiaudama su centralizavimo siekiančių NVO sąjungininkais, kad vadovautų šiam
procesui.

Pernelyg didelė jaunuolių dalis (tris kartus didesnė už jų proporciją visuomenėje), šališkumas
atrenkant į save panašius dalyvius, asmeniškai atrenkami draugiški ekspertai ir centralizuotos
darbotvarkės nustatymas pakenkė proceso patikimumui.

Piliečių rekomendacijos ir interneto platformos pastabos buvo pakeistos dokumentais,
parengtais naujose darbo grupėse, kurias kontroliavo EPP nariai federalistai. Jie peržiūrėjo
piliečių pasiūlymus ir savo nuožiūra atrinko idėjas, kurioms jie jau ir taip pritarė.

Dvi iš keturių sudedamųjų dalių (mūsų nacionalinių demokratinių valstybių atstovai Taryboje
ir nacionalinių parlamentų nariai), nepritarė išvadoms, toliau laikosi savo pozicijų ir tiesiog
perdavė pasiūlymus. Parlamentas taip pat ne vienbalsiai pritarė išvadoms.

Nevyko plataus masto viešos diskusijos ir visuomenė nežinojo, kad vyksta Konferencija.

Todėl atmetame išvadas ir manome, kad pagrindiniai Konferencijos pasiūlymai ir priemonės
dabar turėtų būti nuodugniai patikrinti atliekant nepriklausomas nuomonių apklausas
kiekvienoje valstybėje narėje.
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MAŽUMOS POZICIJA

pateikė Carles Puigdemont i Casamajó

Nors ir sveikinu visus Konferencijoje dėl Europos ateities nuo pat jos pradžios dalyvavusius
asmenis, norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad joje trūko tikro piliečių dalyvavimo. Pasiūlymas,
kad katalonų kalba būtų oficialioji ES kalba („10 mln. balsų – priskirkite katalonų kalbą
oficialiosioms ES kalboms“), kuriam pritarta 915 balsų daugiakalbėje skaitmeninėje
platformoje ir kuris buvo populiariausias kategorijoje „Vertybės ir teisės, teisinė valstybė ir
saugumas“, net nebuvo aptartas to paties pavadinimo darbo grupėje. Tas pats pasakytina ir apie
pasiūlymą „Netaikyti dvigubų standartų ginant demokratiją ir teisinę valstybę“, kuris buvo
antras pagal populiarumą toje pačioje kategorijoje (626 balsai). Tačiau daugiausiai nuostabos
kyla dėl pasiūlymo „Siekti aiškumo dėl teisės į apsisprendimą mechanizmo“, kuris buvo
populiariausias visoje Konferencijoje (1002 balsai daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje) ir
Europos demokratijos kategorijoje.

Tai, kad atitinkamos darbo grupės net neapsvarstė šių trijų pasiūlymų ir į juos neatsižvelgė,
kelia daug klausimų dėl to, kas nukreipė Konferenciją. Todėl man sunku visiškai sutikti su
Konferencijos procedūra ir rezultatais.
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MAŽUMOS POZICIJA

pateikė 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 (ID frakcijos vardu)

ID frakcija prieštarauja konferencijos išvadoms. Išvados atspindi prieštaringus klausimus, dėl
kurių Parlamento požiūris yra nevieningas. Piliečių dalyvavimo nebuvo, nes dalyvaujančių
piliečių skaičius sudarė tik 0,00001 proc. ES valstybių narių gyventojų skaičiaus.

Didesnė Europos integracija nepadės geriau atremti ateities iššūkių. Galutinė ataskaita turėjo
būti atviras dokumentas, kuriame būtų pateikta visa įvairi informacija. Į galutinius dokumentus
įtrauktos ne visos nuomonės vienodomis sąlygomis, bet daugiausia dėmesio skiriama
nuomonėms, dėl kurių anksčiau susitarta federalizmo šalininkų grupėje. Nuomonėms, kurios
skiriasi nuo tų, kuriomis pasisakoma už didesnę Europos integraciją ir federalinės valstybių
narių sąjungos sukūrimą, nebuvo tinkamai atstovaujama ir jos stebuklingai dingo iš
Konferencijos išvadų, kaip ir įrašai daugiakalbėje platformoje, kuriuose taip pat buvo pareikštas
skeptiškas požiūris į Europos Sąjungą, tačiau kurie niekada nebuvo diskusijų ar išvadų dalimi.

Konferencija nebuvo nei demokratiška, nei teisėta, nei skaidri. Smerkiame jo išvadas, nes jos
iš anksto numatytos ir orientuotos į politinius aspektus. Jomis plačiai kritikuojamas „Briuselio
burbulas“ paverstas „Konferencijos burbulu“, pavyzdžiui, siūlant panaikinti vieningo
balsavimo Taryboje principą ir raginant surengti konvenciją dėl Sutarčių.
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DALYVIŲ SĄRAŠAS

BUVO POSĖDŽIŲ SALĖJE

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


