
Drugo zasedanje plenarne skupščine
Konference
22. in 23. oktober

Spoštovani poslanec plenarnega zasedanja konference,

dobrodošli na drugem plenarnem zasedanju konference o prihodnosti Evrope, ki bo
potekalo 22. in 23 oktobra v prostorih Evropskega parlamenta v Strasbourgu! Pri-
pravljalni sestanki1 bodo organizirani 22. oktobra 2021, plenarno zasedanje konfe-
rence pa bo 23. oktobra 2021 od 9.00 do 12.30 in od 14.00 do 17.00.

Če tega še niste storili, vas prosimo, da izpolnite spletni obrazec za prijavo, ki je
dostopen prek povezave, ki ste jo prejeli v povabilu. Prijava je potrebna, da se zaključi
postopek akreditacije, in pri drugih pomembnih praktičnih vidikih.

Za vstop v prostore Evropskega parlamenta uporabite vhod v stavbo Weiss in sledite
znakom, ki vas bodo vodili do sprejemnega pulta v galeriji Emilia Colomba na pr-
vem nadstropju (stavba WEISS). Tam vas bodo sprejeli in vam pomagali naši sode-
lavci. Prejeli boste ustrezne dokumente, identifikacijsko izkaznico in priponko, po-
trebno za vstop v prostore.

V nadaljevanju so na voljo navodila s praktičnimi informacijami. Pri sprejemnem pultu
vam bomo na voljo za vsa vprašanja.

Veselimo se vašega obiska v Strasbourgu,

skupni sekretariat konference o prihodnosti Evrope

1 Več podrobnosti o pripravljalnih sestankih je na voljo pod točko 2.5 spodaj.

PRAKTIČNI VODNIK

Prihodnost je v
tvojih rokah.



1 Lokacija
Plenarno zasedanje konference bo potekalo v prostorih Evropskega parlamenta v Stras-
bourgu. Plenarno zasedanje konference poteka v polkrožni dvorani v stavbi Louise
Weiss (na zemljevidu označena s črko H). Mogoča bo tudi udeležba na daljavo, kar pa
je treba označiti na obrazcu za prijavo. Poslanci plenarnega zasedanja, ki so se prijavili
za udeležbo na daljavo, bodo praktične podrobnosti prejeli pred zasedanjem.

1.1 DOSTOP DO STAVB

Če nimate izkaznice za vstop v stavbe Evropskega parlamenta, uporabite vhod
stavbe Louise Weiss (Allée du Printemps). S seboj prinesite vabilo. Parkirate lahko
v parkirišču De Madariaga.

1.2 SPREJEMNI PULTI IN PISARNE

Na prvem nadstropju stavbe Louise Weiss v galeriji Emilia Colomba bo postav-
ljen sprejemni pult za pomoč ter prejem dokumentov, identifikacijske izkaznice in
priponke. Prosimo, da tisti poslanci, ki že imate izkaznico z vstop v prostore
Evropskega parlamenta (od prejšnjega plenarnega zasedanja konference), iz-
kaznico prinesete s seboj. Če imate kakršna koli dodatna vprašanja, vam bodo po-
magali tudi naši sodelavci. Sprejemni pulti bodo odprti v četrtek, 21. oktobra 2021, od



9.00 do 18.00, v petek, 22. oktobra 2021, od 8.00 do 18.00 in v soboto, 23. oktobra
2021, od 8.00 do 10.00.

Evropski parlament lahko med plenarnim zasedanjem konference poslancem konfe-
rence zagotovi pisarniške prostore. Če želite uporabiti naše pisarniške prostore, pro-
simo, če najpozneje do torka, 19. oktobra, pošljete elektronsko sporočilo na naslov
commonsecretariat@futureu.europa.eu.

2 Plenarno zasedanje

2.1 ČAS GOVORA

Plenarno zasedanje bo 23. oktobra 2021 v prostorih Evropskega parlamenta v
Strasbourgu od 9.00 do 12.30 in od 14.00 do 17.00.

Sezname govornikov na plenarnem zasedanju je treba do petka, 22. oktobra ob
12.00 sporočiti skupnemu sekretariatu na elektronski naslov commonsecretariat@fu-
tureu.europa.eu. Čas za govor, dodeljen posameznim delom plenarnega zasedanja,
bo pravočasno objavljen. Poleg predhodno dodeljenega časa za govor bo med popol-
dansko razpravo mogoče zaprositi za besedo za 30 sekund za takojšnji odziv ali vpra-
šanja fizično navzočemu govorniku (čas za govor z modrim kartončkom). Ta mož-
nost bo na voljo samo poslancem, ki bodo osebno prisotni v dvorani. Število modrih
kartončkov na del plenarnega zasedanja in razpravo bo objavljeno skupaj s časom za
govor. Poslanci plenarnega zasedanja bodo dodatne informacije o uporabi modrih kar-
tončkov našli na svojem sedežu v plenarni dvorani.

Če se boste zasedanja udeležili na daljavo, boste podatke o povezavi prejeli vnaprej.
Pred začetkom plenarnega zasedanja konference vas bodo naši tehniki kontaktirali,
da bi opravili testiranje povezav.

Obveščamo vas, da boste govorili z govorniškega odra sredi polkrožne dvorane.
Če boste uporabili modri kartonček, boste govorili iz svojega sedeža v dvorani.

2.2 SEDEŽNI RED

Plenarno zasedanje konference poteka v polkrožni dvorani, kot je določeno zgoraj.
Sedežni red bo določen po abecednem vrstnem redu. Vsak poslanec plenarnega za-
sedanja konference bo informacije o številki svojega sedeža prejel pri sprejemnem
pultu. Osebje vam bo pomagalo pri usmerjanju od vhoda v polkrožno dvorano do se-
deža. Takoj, ko sedete, v čitalnik vnesite svojo identifikacijsko izkaznico, ki jo boste
prejeli pri sprejemnem pultu. Na tribunah ali v prostoru za spremljanje sej bo na voljo
mesto za enega sodelavca na poslanca.

2.3 TOLMAČENJE

Za plenarno zasedanje bo omogočeno tolmačenje v 24 uradnih jezikih EU. To po-
meni, da lahko poslušate in govorite v teh jezikih.



2.4 DOKUMENTI

Sedem dni pred začetkom zasedanja je na večjezični digitalni platformi na voljo
ustrezna dokumentacija za plenarno zasedanje konference: https://futu-
reu.europa.eu/pages/plenary?locale=sl.

2.5 PRIPRAVLJALNE SEJE

Devet delovnih skupin se bo sestale v dveh sklopih: v petek, 22. oktobra, od 11.00 do
13.00 in od 14.00 do 16.00. Več podrobnosti o delovnih skupinah boste prejeli po
elektronski pošti.

Sestanki delov plenarnega zasedanja bodo potekali zvečer v četrtek, 21. oktobra, in v
petek, 22. oktobra. Sestavni deli so že prejeli zahtevane čase za sestanke in vam jih
bodo sporočili.

Seje političnih družin bodo potekale v petek, 22. oktobra, med 18.00 in 20.00.

Organizatorji sej naj posredujejo število udeležencev, imena za tablice z osebnimi
imeni ter druge posebne želje na: commonsecretariat@futureu.europa.eu. Upošte-
vajte, da še vedno veljajo omejitve zaradi covida-19 in da je dovoljeno število oseb v
prostorih dodatno omejeno. Spremembe glede sistema tolmačenja je treba sporočiti
karseda hitro in jih bo služba za tolmačenje obravnavala za vsak primer posebej.

3 Praktični vidiki

3.1 ZDRAVSTVENI IN SANITARNI UKREPI V PROSTORIH EVROP-
SKEGA PARLAMENTA

Plenarna zasedanja konference bodo potekala v skladu z veljavnimi sanitarnimi pra-
vili. Pravila glede zdravstvenih in varnostnih ukrepov v Evropskem parlamentu so do-
ločena v sklepu predsednika Parlamenta. Ta vključujejo nošenje zaščitnih mask, ome-
jevanje socialnih stikov in merjenje temperature ob vstopu v stavbe Parlamenta. Ko-
pije pravil so na voljo pri sprejemnem pultu.

Prosimo, upoštevajte, da je nošenje zaščitne maske, ki pokriva usta in nos, obvezno
ves čas zadrževanja v stavbah Parlamenta, tudi med govorom s sedeža v dvorani
ali vožnjo s službenimi vozili Parlamenta. Nošenje zaščitne maske ni obvezno med
predsedovanjem seje, govorom z govorniškega odra na plenarnem zasedanju ali
ko je oseba sama v pisarni.

Vljudno prosimo, če prinesete svoje maske, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:



kirurške maske ali maske FFP2 (brez ventila)

3.2 PRAVILA IN UKREPI ZA POTOVANJA

3.2.1 Potovanje v Strasbourg

Močno priporočamo, da pred potovanjem preverite najnovejša pravila glede po-
tovanja v Francijo (v skladu s tem, ali ste bili cepljeni oziroma ali ste bolezen prebo-
leli, ter glede na „barvo“ države, iz katere potujete):

 https://reopen.europa.eu/en/map/FRA/7001

 https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-fo-
reign-nationals-in-france/

 https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-inter-
national-travel

Osebe, ki imajo EU digitalno COVID potrdilo (EUDCC), lahko vstopijo v Francijo brez
dodatnih omejitev (testiranje ali karantena), če njihovo potrdilo vsebuje:

 veljavno dokazilo o cepljenju, ki kaže, da je preteklo najmanj:

 sedem dni od prejema drugega odmerka cepiva z dvema odmerkoma
(Pfizer/BioNTech/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covi-
eshield),

 28 dni od prejema cepiva, pri katerem je potreben en sam odmerek
(Johnson&Johnson/Janssen),

 sedem dni od cepljenja za prebolevnike covida-19 (potreben je en sam
odmerek);

ali

 negativni rezultat testa za covid-19.

 Sprejemajo se tako testi PCR kot antigenski testi.



 Veljavnost: testi PCR ob vstopu v državo ne smejo biti starejši od 72 ur,
antigenski testi pa ne starejši od 48 ur od odvzema brisa. Pozor! Če pri-
hajate s Cipra, iz Grčije, z Malte, iz Španije, Nizozemske ali Portugalske,
morate opraviti test manj kot 24 ur pred letom.

ali

 potrdilo o prebolelosti covida-19: dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR
ali antigenskega testa, ki je starejše od 11 dni, a ne starejše od šest mesecev.

Tudi če imate EU digitalno COVID potrdilo, morate podpisati zapriseženo izjavo:
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-internatio-
nal-travel.

3.2.2 Ob odhodu iz Strasbourga

Ob odhodu iz Strasbourga veljajo različna pravila glede na kraj vašega potovanja. Na
spletni strani Evropske komisije https://reopen.europa.eu/sl/ je na voljo pregled zdrav-
stvenih razmer v državah EU na podlagi podatkov Evropskega centra za preprečeva-
nje in obvladovanje bolezni. Prav tako so na voljo informacije o različnih veljavnih
omejitvah, tudi glede karantene in testiranja za potnike.

3.2.3 Testni center za covid

Poslancem in osebju bo v petek, 22. oktobra, od 13.00 do 17.00 na voljo testni cen-
ter, kjer lahko pred odhodom opravijo test po metodi PCR za namene potovanja.
Testni center je v tretjem nadstropju stavbe WEISS ob kanalu poleg sejne dvorane
v sobi C03101. Tloris stavbe najdete spodaj:



3.3 SANITARNA PRAVILA V FRANCIJI

Upoštevajte, da je zdravstvena prepustnica (pass sanitaire) obvezna za vstop v resta-
vracije, bare in kavarne, ne glede na to, ali gre za strežbo v lokalu ali zunaj njega (na
primer na terasi), ni pa potrebna za prevzem hrane. To pravilo ne velja za gostinske
storitve v prostorih Evropskega parlamenta.

Najnovejše sanitarne ukrepe v Franciji (nošnja mask, pass sanitaire, fizična/socialna
razdalja) lahko preverite na:

 https://reopen.europa.eu/en/map/FRA/6001

 https://www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19

3.4 GOSTINSKE STORITVE

Delovale bodo naslednje gostinske storitve z raznoliko ponudbo hrane in možnostjo
prevzema:

Četrtek, 21. oktober:

- Cvetlični bar bo obratoval od 8.00 do 21.00 kot okrepčevalnica, zvečer bo po-
strežen topli obrok;

Petek, 22. oktober:

- Cvetlični bar bo obratoval od 8.00 do 21.00 kot okrepčevalnica, zvečer bo po-
strežen topli obrok;

- Samopostrežna restavracija s teraso bo odprta od 11.45 do 15.00, na izbiro
bo vrsta toplih in hladnih jedi, predjedi in sladic;

- Restavracije/saloni za poslance bodo odprti zvečer od 18.30 do 21.00, ven-
dar samo za skupine najmanj 10 oseb z obvezno rezervacijo 24 ur vnaprej.

Sobota, 23. oktober:

- Cvetlični bar bo obratoval od 8.00 do 18.00 kot okrepčevalnica;

- Bar za poslance bo obratoval od 8.00 do 17.30 kot okrepčevalnica;

- Samopostrežna restavracija s teraso bo odprta od 11.45 do 15.00, na izbiro
bo vrsta toplih in hladnih jedi, predjedi in sladic;

- Restavracije/saloni za poslance bodo odprti v času kosila od 11.45 do 15.00,
vendar samo za skupine najmanj 10 oseb z obvezno rezervacijo 24 ur vnaprej.

Za pomoč pri tem se obrnite na:

INLO.Restauration@europarl.europa.eu



3.5 DOSTOPNOST

Prostori Evropskega parlamenta so v celoti dostopni za invalide.

Ob spletni prijavi navedite svoje posebne potrebe, naše službe pa se bodo potrudile,
da vas bodo čim bolje sprejele.

3.6 PROMET

3.6.1 V Strasbourgu

Po Strasbourgu se lahko premikate z javnim prevozom in peš. Pred vhodom stavbe
Evropskega parlamenta Louise Weiss so postajališča rednih tramvajskih linij, ki vozijo
do središča mesta. Na voljo je tudi široka mreža avtobusov z odhodi izpred bližine
vhoda stavbe Winston Churchill. Več informacij o javnem prevozu v Strasbourgu je na
voljo na https://www.cts-strasbourg.eu/en/. Po potrebi so ob vhodu v Evropski parla-
ment na voljo tudi taksiji.

Kot poslanec plenarnega zasedanja konference lahko v Strasbourgu za pot do Evrop-
skega parlamenta in nazaj uporabljate službena vozila Evropskega parlamenta
(pod pogojem, da so avtomobili na voljo). Vozila lahko rezervirate pri centru za re-
zervacijo vozil po elektronski pošti: cofe.inlotransport@europarl.europa.eu, neposre-
dno pri vhodu v stavbo Churchill ali po telefonu: +32 2 28 41000.

Vse rezervacije je treba opraviti vsaj dve uri vnaprej. vedno je treba upoštevati ukrep
omejevanja socialnih stikov, in sicer vzdrževati medosebno razdaljo najmanj 1,5 m; v
praksi to pomeni, da je uporaba službenih vozil omejena na enega potnika naenkrat
v avtomobilu in največ dva potnika v kombiju.

Prosimo, upoštevajte, da ta storitev ni na voljo za spremljevalno osebje.

3.6.2 Prevoz do letališč in z njih

Med letališčem v Strasbourgu in železniško postajo Strasbourg vozi vlak. Vožnja
traja 8 minut. Več informacij je na voljo na povezavi:

https://www.strasbourg.aeroport.fr/EN/Passengers/Access/Shuttle-train.html

Z pot do letališča v Strasbourgu in z njega lahko rezervirati tudi službena vozila Evrop-
skega parlamenta (kadar so na voljo). Rezervacijo je treba opraviti dan vnaprej pred
20.00 zvečer. Ta storitev je na voljo samo za poslance plenarnega zasedanja.

Tudi mesto Strasbourg ponuja možnost prevoza za poslance plenarnega zasedanja,
in sicer z avtomobilom ali avtobusom (odvisno od števila prijavljenih oseb) ob polnem
upoštevanju veljavnih sanitarnih predpisov. Ta storitev je na voljo za naslednja letali-
šča:

 Baden-Karlsruhe: www.badenairpark.de – dvorana za prihode
 Stuttgart: www.flughafen-stuttgart.de – terminal 1/drugo nadstropje/informa-

cijska točka A



 Frankfurt na Majni: www.frankfurt-airport.de – terminal 1/dvorana B/vrata
4/poleg sprejemnega centra

 Bâle-Mulhouse: www.euroairport.com – prihod s francoske strani

Rezervacijo opravite na naslovu: transport-europe@strasbourg.eu. Potrdilo o rezer-
vaciji boste prejeli po elektronski pošti.

Za dodatne informacije o storitvi se obrnite na službo za prevozne storitve mesta
Strasbourg po

 telefonu: + 33 (0)3 68 98 77 03

 oziroma elektronski pošti: ville-strasbourg@ext.europarl.europa.eu ali trans-
port-europe@strasbourg.eu

3.7 INFORMACIJSKA TOČKA MESTA STRASBOURG

Med plenarnim zasedanjem v petek in soboto vam je za odgovore na vaša vprašanja
o bivanju v Strasbourgu in Alzaciji na voljo skupina na informacijski točki mesta Stras-
bourg.

Lokacija: stavba WEISS, prvo nadstropje, pisarna T01073, in stavba CHURCHILL,
vhodna dvorana.

3.8 NASTANITEV

Če med zasedanji v Strasbourgu potrebujete hotelsko sobo ali nastanitev, vam je na
voljo storitev Euraccueil. Tel.: +33 (0)3 88522838. E-pošta: euraccueil@otstrasbo-
urg.fr

Če se odločite za bivanje v hotelu v Kehlu (Nemčija) ali okolici, boste morali upoštevati
veljavna pravila za preprečevanje širjenja pandemije covida-19 v Nemčiji. Informacije
o pravilih, ki veljajo ob vstopu v Nemčijo, lahko najdete na spletni strani nemškega
zveznega ministrstva za zunanje zadeve: https://www.auswaertiges-amt.de/en/coro-
navirus/2317268

Svetujemo vam, da se o veljavnih zahtevah glede prenočitve v hotelu (uporaba EU
digitalnega COVID potrdila, predhodno testiranje itd.) pozanimate neposredno pri ho-
telu, kjer boste nastanjeni.


