Nik Prebil, podpredsednik Odbora za zadeve Evropske unije

Predaja slovenskega predsedovanja Franciji – 6. 1. 2022, govor:
Spoštovane gospe in gospodje,
Dovolite, da vas sam, kot tudi v imenu Odbora za zadeve Evropske unije Državnega
zbora republike Slovenije najprej lepo pozdravim in vam zaželim uspešno in predvsem
zdravo novo leto 2022, ki je pred nami.
Slovensko predsedovanje je zaključeno in z njim tudi njegov izjemno pomemben del, to
je parlamentarna dimenzija. Sam menim, da parlamentarci tvorimo nenadomestljivo
podporo vsakokratnemu predsedovanju, saj se marsikatera tema tako obravnava
predhodno, pred uskladitvami na nacionalni in evropski ravni v okviru dialogov. To je
resnično pomemben del, saj se vsak zakonodajni postopek nenazadnje kočna pri nas.
Žal pa smo bili tudi med slovenskim predsedovanjem soočeni s še vedno trajajočo
pandemijo covid-19, ki nam je onemogočila marsikateri dogodek v živo. Večina
medparlamentarnih aktivnosti je potekala preko video-povezav, kar pa nikakor ni
okrnilo njihovih kakovosti in pogostosti, niti rezultatov. Izmenjava mnenj, izkušenj in
dobrih praks med parlamenti EU, drugimi institucijami in posamezniki se je namreč v
obdobju prehoda k bolj digitalni, zeleni in odporni Evropi izkazala za še bolj koristno in
potrebno. V skupini za skupni parlamentarni nadzor Europola, ki jo vodim sam smo
obravnavali dve pomembni in aktualni temi, boj proti spletnim zlorabam otrok in boj
proti finančnemu kriminalu s poudarkom na zaščiti evropskih sredstev. S soglasjem
smo uspeli sprejeti spremembe poslovnika skupine JPSG, ki smo jih usklajevali več let.
Napredek je tudi že viden pri rešitvah, ki omogočajo večjo varnost naših otrok na
spletu. In to me veseli.
Pod okriljem Odbora za zadeve Evropske unije Državnega zbora in Komisije za
mednarodne odnose in evropske zadeve Državnega sveta smo uspešno izpeljali t.i.
mali in veliki COSAC, kamor smo vpeli izredno aktualne tematike. Predstavniki
parlamentov EU smo tako razpravljali o perspektivi mladih v odločevalskih procesih
EU. Mladi nedvomno krojijo našo, skupno evropsko prihodnost, še posebej bo
pomembno letošnje leto, leto mladih. Ključnega pomena namreč je, da se mlade
opolnomoči in angažira za demokratično in družbeno udejstvovanje.
In ravno mladi, pa tudi državljani vseh starosti so neločljiv del projekta Konference o
prihodnosti Evrope. To je projekt, katerega upanje o boljši, bolj učinkoviti in uspešni
Evropski uniji je še vedno visoko, projekt, ki mora prinesti otipljive rezultate. Brez tega
bomo izgubili tisto najpomembnejše in to je zaupanje ljudi v naše delo. Državljanski
paneli so pod slovenskim predsedovanjem opravili številne razprave, člani konference
so se srečali na plenarnem zasedanju v Strasbourgu. Ugotavljam, da so številni izzivi
že na mizi, prav tako rešitve in ideje. Moramo jih samo ustrezno opolnomočiti.
Verjamem, da bo francosko predsedovanje tudi upoštevaje skupni program trojke,
nadaljevalo tisto, kar še ni dokončano. Tudi sodelovanje celotne trojke je bilo odlično,
za kar se vsem sodelujočim tudi zahvaljujem.
Naj vam ob koncu zaželim uspešno predsedovanje in delo, ki bo v dobro vseh nas.
Hvala lepa.

