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ZÁPISNICA
zo schôdze, ktorá sa konala 29. apríla 2022 od 15.00 do 16.00 h

v Štrasburgu

miestnosť WEISS N1.4.

Schôdza sa začala v piatok 29. apríla 2022 o 15.08 h. Predsedala jej predseda Guy Verhofstadt.

(vysielanie cez internet)

1. Prijatie programu schôdze Návrh programu schôdze (2022) 2904_1_EN

Program schôdze bol prijatý v navrhovanom znení.

2. Oznámenia predsedníctva

Predseda oznámil zmenu v zložení delegácie Európskeho parlamentu: Od 31. marca
nahradil pani Salimu YENBOUOVÚ François ALFONSI (Verts/ALE).

Predseda ďalej informoval poslancov, že zasadnutie výkonnej rady sa uskutočnilo 26.
apríla a zasadnutie poslancov a pozorovateľov EP vo výkonnej rade sa uskutočnilo dnes,
29. apríla.

Predseda takisto poskytol informácie o záverečnom podujatí konferencie 9. mája.

3. Príprava plenárneho zasadnutia konferencie 29. – 30. apríla 2022
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Predseda otvoril tento bod programu. Poďakoval predsedom a koordinátorom
pracovných skupín Európskeho parlamentu za ich prácu a informoval poslancov o
návrhoch pracovnej skupiny predložených na schválenie plenárnemu zhromaždeniu
konferencie.

Uviedol, že na zasadnutí členov výkonnej rady Európskeho parlamentu, ktorí sa v to
ráno vyjadrili, bola väčšina hlasov za schválenie návrhov.

Informoval poslancov, že akékoľvek menšinové pozície s nesúhlasným stanoviskom k
návrhom môžu byť predmetom písomného vyhlásenia nepresahujúceho 200 slov a budú
pripojené k zápisnici a uverejnené na webovej stránke delegácie Európskeho parlamentu
na konferencii.

Predseda odovzdal slovo poslancom a pozorovateľom Európskeho parlamentu vo
výkonnej rade, aby predstavili pozície svojich politických skupín k návrhom na plenárne
zasadnutie konferencie, po ktorom nasledovalo kolo rečníkov z politických skupín a
nezaradených poslancov.

Vystúpili títo poslanci: 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.

Predseda na záver uviedol, že vzhľadom na kladné stanoviská piatich politických
skupín, ktoré predstavujú veľkú väčšinu, môže vyjadriť podporu návrhu delegácie
Európskeho parlamentu na plenárnom zasadnutí konferencie. Toto bolo schválené
aklamáciou.

Písomné vyhlásenia vyjadrujúce menšinové pozície predložili Sandra Pereira, Zdzisław
Krasnodębski v mene skupiny ECR, Carles Puigdemont, ako aj 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 v mene skupiny ID.

4. Rôzne otázky

žiadne

5. Nasledujúca schôdza

bude potvrdená

Schôdza sa skončila o 16.02 h.
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MENŠINOVÉ STANOVISKO

Sandra Pereira

Ako sme uviedli na začiatku a ako teraz vidíme, závery Konferencie o budúcnosti Európy boli
už dávno vopred určené, keďže v podstate presadzujú smerovanie, politickú líniu a opatrenia,
ktoré EÚ dlhodobo presadzuje.

Medzi príklady patrí naliehanie na mýtus, že demokracia sa posilní zrušením zásady
jednomyseľnosti v Rade, hoci v skutočnosti toto pravidlo zaručuje rovnosť medzi štátmi a
zabezpečuje, aby sa neprijalo žiadne rozhodnutie v rozpore s ich záujmami; alebo nadnárodné
volebné listiny do Európskeho parlamentu, ktoré by nielen prehĺbili existujúcu nerovnováhu a
skreslenie skutočnosti, ale by boli aj umelým konštruktom vzdialeným od reality v Európe vo
verejnom záujme.

Pozorujeme aj ďalšiu manipuláciu (s jasnými závermi) na prehĺbenie neoliberalizmu,
federalizmu a militarizmu, ktoré sú zodpovedné za podporu nedodržiavania sociálnych a
pracovných práv, prehlbovania nerovností, monopolnej koncentrácie a nedostatočného
rešpektovania zvrchovanosti a mieru.

Európa, ktorú obhajujeme, požaduje iné smerovanie, a to spoluprácu medzi zvrchovanými
národmi s rovnakými právami, sociálnym pokrokom a mierom.

Preto tieto závery a návrhy absolútne odmietame.
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MENŠINOVÉ STANOVISKO

Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR

Skupina ECR sa zúčastnila na konferencii v dobrej viere s nádejou, že bude skutočnou verejnou
konzultáciou o budúcnosti čoraz vzdialenejšej Európskej únie. www.ecrthefuture.eu.

Žiaľ, konferencia zlyhala.

Federalistická bublina len rozšírila bruselskú bublinu na konferenčnú bublinu v spolupráci s
centralizovaním spojencov mimovládnych organizácií na riadení procesu.

Nadmerné zastúpenie mladých ľudí (trojnásobok ich spravodlivého podielu), zaujatosť pri
výbere vlastných účastníkov, starostlivo vybraní priateľskí odborníci a stanovenie
centralistického programu oslabili dôveryhodnosť procesu.

Odporúčania občanov a pripomienky online platformy boli nahradené dokumentmi
vypracovanými v nových „pracovných skupinách“, v ktorých prevzali kontrolu federálni
poslanci EP. Prezreli si návrhy občanov a vybrali nápady, s ktorými už súhlasili.

Dve zo štyroch zložiek – tie, ktoré zastupujú naše národné demokracie v Rade a poslanci
národných parlamentov – závery neschválili, vyhradili si svoje pozície a jednoducho postúpili
návrhy. Ani Parlament nesúhlasil so závermi jednomyseľne.

Neuskutočnila sa žiadna rozsiahla verejná diskusia či informovanie verejnosti.

Preto odmietame závery a veríme, že kľúčové návrhy a opatrenia konferencie by sa teraz mali
dôkladne testovať prostredníctvom nezávislých prieskumov verejnej mienky v každom
členskom štáte.
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MENŠINOVÉ STANOVISKO

Carles Puigdemont i Casamajó

Okrem zablahoželania všetkým účastníkom Konferencie o budúcnosti Európy od jej vzniku by
som chcel poukázať na to, že sa jej nepodarilo dosiahnuť skutočné zastúpenie širokých vrstiev.
Návrh, aby sa katalánčina stala úradným jazykom EÚ, „10 miliónov hlasov: nech je katalánčina
úradným jazykom EÚ“, schválený 915 hlasmi na mnohojazyčnej digitálnej platforme a najviac
podporovaný v kategórii Hodnoty a práva, právny štát a bezpečnosť, nebol ani predmetom
diskusie pracovnej skupiny s rovnakým názvom. To isté sa stalo aj v prípade návrhu „Nie
dvojitým normám pri obrane demokracie a právneho štátu“, čo bol druhý najviac podporovaný
návrh v tej istej kategórii (626 hlasov). Najpozoruhodnejším je však návrh „Mechanizmus
týkajúci sa práva na sebaurčenie“, za ktorý sa hlasovalo najviac v rámci celej konferencie (1002
hlasov na mnohojazyčnej digitálnej platforme) a v kategórii Európska demokracia.

Skutočnosť, že o týchto troch návrhoch ich príslušné pracovné skupiny vôbec nediskutovali ani
ich nezohľadnili, vyvoláva mnoho otázok o tom, kto na konferencii skutočne rozhodoval. Preto
je pre mňa ťažké úplne súhlasiť s postupom a výsledkom konferencie.
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MENŠINOVÉ STANOVISKO

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, v mene skupiny ID

Skupina ID je proti záverom konferencie. Jej závery odrážajú kontroverzné otázky, na ktoré
Parlament nemá jednomyseľný názor. Nedá sa hovoriť o účasti občanov, pretože počet
zúčastnených občanov v porovnaní s počtom obyvateľov členských štátov EÚ bol len
0,0001 %.

Hlbšia európska integrácia nie je odpoveďou na lepšie riešenie výziev budúcnosti. Záverečná
správa mala byť otvoreným dokumentom obsahujúcim všetky druhy návrhov. Záverečné
dokumenty nepredstavujú všetky stanoviská s rovnakou vážnosťou, ale zameriavajú sa na
názory, ktoré boli už vopred dohodnuté v rámci federalistickej skupiny. Názory odlišné od
názorov presadzujúcich hlbšiu európsku integráciu a vytvorenie federálnej únie členských
štátov neboli v záveroch konferencie primerane zastúpené a záhadne z nich zmizli, rovnako ako
v prípade príspevkov na mnohojazyčnej platforme, z ktorých niektoré obsahovali aj skeptické
názory na EÚ, no nikdy neboli súčasťou diskusie alebo záverov.

Konferencia nebola demokratická, legitímna ani transparentná. Odsudzujeme jej vopred
pripravené a politicky orientované závery, ktoré premietli všeobecne kritizovanú „bruselskú
bublinu“ do „konferenčnej bubliny“, t. j. v prípade zrušenia zásady jednomyseľnosti v Rade a
výzvy na dohovoru o zmluve.
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PREZENČNÁ LISTINA

FYZICKÁ PRÍTOMNOSŤ V MIESTNOSTI

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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