Letni pregled dela dr. Milana Brgleza (S&D) v Evropskem parlamentu
1. julij 2021–30. junij 2022
Delo v odborih
- Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL)
o Poročevalec v senci (shadow rapporteur) za Mnenje o zaščiti invalidov prek peticij:
pridobljene izkušnje/Opinion on the protection of persons with disabilities through
petitions: lessons learnt, sprejeto 2. julija 2021 na odboru EMPL. Mnenje je dostopno
prek te povezave.

o Soporočevalec Poročila o evropski strategiji za oskrbo/Report towards a common

European action on care, sprejetega 5. julija 2022 na plenarnem zasedanju v
Strasbourgu. Poročilo je dostopno prek te povezave.

- Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane (ENVI)
o Poročevalec v senci (shadow rapporteur) za Poročilo o predlogu direktive Evropskega
parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES v zvezi s prispevkom letalstva
k cilju Unije glede zmanjšanja emisij v celotnem gospodarstvu in ustreznem izvajanju
globalnega tržnega ukrepa/Report on the proposal for a directive of the European
Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC as regards aviation’s
contribution to the Union’s economy-wide emission reduction target and appropriately
implementing a global market-based measure (trenutno v fazi pripav na trialog oz. na
pogajanja s Svetom in Komisijo).

o Poročevalec v senci (shadow rapporteur) za Poročilo o predlogu sklepa Evropskega

parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES v zvezi z obveščanjem o
poravnavi v okviru globalnega tržnega ukrepa za operatorje zrakoplovov s sedežem v
Uniji/Report on the proposal for a decision of the European Parliament and of the
Council amending Directive 2003/87/EC as regards the notification of offsetting in
respect of a global market-based measure for aircraft operators based in the Union
(trenutno v fazi priprav na trialog oz. na pogajanja s Svetom in Komisijo).

Aktivnosti v okviru plenarnih zasedanj in druge parlamentarne dejavnosti
Poleg rednega sodelovanja na sejah in odborih, je poslanec dr. Milan Brglez svojo
parlamentarno dejavnost razširil tudi na druga področja parlamentarnega delovanja. Tako je na
javnih razpravah v Evropskem parlamentu razpravljal 25-krat, v povprečju 1,5-krat na
sejo, podal je več kot 20 pisnih obrazložitev glasovanja, (so)podpisal 25 poslanskih
vprašanj Evropski komisiji in Svetu ter podal 5 vprašanj za ustni odgovor. Na povabilo je
postal tudi podpredsednik Medskupine za otrokove pravice ter organiziral odmeven posvet na
to temo. Pomembno evropsko mislišče Eulytix ga je zaradi njegovega delovanja in mrež
(povezav) v Evropskem parlamentu označilo kot zelo povezanega poslanca.
Poslanec dr. Milan Brglez je ob začetku vojne v Ukrajini pozval predsednico EP Roberto
Metsola, da zamrzne delovanje Delegacije pri odboru za parlamentarno sodelovanje med EU
in Rusko federacijo. Poslanec je žal zaradi omejitev v zvezi s covid-19 (ki jih je uvedel
Evropski parlament) v Bruslju sprejel le eno, v Strasbourgu pa dve skupini obiskovalcev iz
Slovenije.

Da bi prispeval k večji vidnosti Evropske unije in Evropskega parlamenta v Sloveniji – ter da
bi poudaril pomen evropskih rešitev kompleksnih težav, kot sta demenca in prihodnost
Evropske unije – je dr. Milan Brglez v minulem letu razpisal dva literarno-umetniška natečaja.
V prvem, z naslovom Evropska unija mladih, so sodelovale dijakinje in dijaki slovenskih
srednjih šol, v drugem, katerega tema je bila demenca, pa starejše prebivalke in prebivalci
Slovenije, ki živijo v domovih starejših občanov oz. so člani društev upokojencev. Poslanec
Evropskega parlamenta je poleg omenjenih natečajev organiziral tudi nekaj okroglih miz s
področja socialnih zadev in varstva okolja.
Tabela 1: Sodelujoče šole in zavodi na natečajih
Natečaj Evropska unija mladih
Sodelujoča šola
Število sodelujočih dijakov
Strokovni izobraževalni center Ljubljana
28
Srednja trgovska šola Ljubljana
1
Šolski center Velenje – Šola za storitvene
1
dejavnosti
Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
1
Gimnazija Jesenice
1
Srednja šola za gastronomijo in turizem
3
Ljubljana
Srednja zdravstvena in kozmetična šola
2
Maribor
Gimnazija Murska Sobota
2
Srednja elektro-računalniška šola Maribor
1
Srednja šola Jesenice
5
Gimnazija Šentvid
4
Prva gimnazija Maribor
7
Natečaj na temo demence
Sodelujoči zavod/društvo
Sodelujoči
Dom Podbrdo, enota Tolmin
skupinsko delo stanovalcev in strokovnih
delavcev
Dom Danice Vogrinec Maribor
1 stanovalka
Dom pod Gorco Maribor
5 stanovalk in stanovalcev
Center starejših Horjul
2 stanovalki in 2 strokovni delavki
Dom za varstvo odraslih Velenje
1 stanovalka
Društvo upokojencev Velenje
izdelek celotnega društva
Dom starejših občanov Tezno
skupinsko delo stanovalcev in strokovnih
delavcev
Dom starejših Hrastnik
1 stanovalka
Covid-19 je žal vplival tudi na poslančevo delovanje na terenu. Četudi si je želel, da bi se z
ljudmi srečal osebno, to pogosto ni bilo mogoče. Tako žal ni uspel udejanjiti svoje ideje, da bi
organiziral razprave o Prihodnosti EU po različnih lokalnih skupnostih. Upa, da bo letos
drugače. Kljub vsemu pa je v živo ali virtualno med 1. julijem 2021 in 30. junijem 2022
sodeloval na več kot 120 dogodkih. To pomeni, da je poleg svojega rednega dela v Bruslju na
vsaka dva delovna dneva sodeloval še na vsaj enem dogodku. Dogodki so bili razporejeni čez
vse dni v letu, šest dni v tednu (nedeljo načeloma dr. Milan Brglez preživi z družino).

Slika 1: Struktura aktivnosti poleg rednega dela v Evropskem parlamentu.
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Še nekaj zanimivosti iz »življenja« poslanca v zadnjem letu
V zadnjem letu je sedem stažistk in stažistov opravljalo prakso v njegovi pisarni v Bruslju
oz. Strasbourgu.
Njegov najzgodnejši sestanek se je začel ob 7.30 zjutraj, najpoznejši pa ob 20.30. Ta se je
zaključil malo pred polnočjo.
Najdaljši sestanek je trajal 2,5 uri, najkrajši 15 minut.
Najpogosteje, ko so covid-19 razmere to dovoljevale, je imel sestanke v svoji pisarni v
Ljubljani/Bruslju/Strasbourgu.
Srečanja in pogovore je imel tudi po drugih krajih v Sloveniji.
Zaradi neobstoja nacionalnega letalskega prevoznika je dr. Milan Brglez v zadnjem letu v
Bruselj največkrat letel iz Zagreba ali iz Benetk.
Letel je tako z nizkocenovniki kot z rednimi linijami.
Večinoma je letel ob nedeljah zvečer ali ob ponedeljkih zgodaj zjutraj ter se vračal ob
četrtkih pozno zvečer ali ob petkih dopoldne.
Še »zabavna nota«: Četudi je Bruselj poznana prestolnica čokolade, je Milan ne poje veliko.
Jo pa rad kdajpakdaj kupi za »svoje tri punce« (partnerko Matejo ter hčerki Elo in Lizo).

Nekaj utrinkov s srečanj in z organiziranih dogodkov v zadnjem letu

Okrogla miza na temo energetske revščine v
organizaciji dr. Milana Brgleza

Srečanje in pogovor z dijaki I. gimnazije v Celju

Sodelovanje v razpravi »Mladi
modernega sveta« v Murski Soboti

Srečanje in pogovor z dijaki Ekonomske šole
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