
AM\1196398RO.docx PE643.460v01-00

RO Unită în diversitate RO

13.1.2020 B9-0036/1

Amendamentul 1
Gunnar Beck
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Poziția Parlamentului European față de conferința privind viitorul Europei

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că această conferință 
reprezintă un prilej de a identifica reușitele 
Uniunii și măsurile noi de care are nevoie 
pentru a se îmbunătăți, pentru a-și mări 
capacitatea de acțiune și a deveni mai 
democratică; consideră că scopul 
conferinței ar trebui să fie de a adopta o 
abordare de jos în sus și de a interacționa 
direct cu cetățenii printr-un dialog 
semnificativ și este de părere că, pe 
termen lung, ar trebui avut în vedere un 
mecanism permanent de implicare a 
cetățenilor în anticiparea viitorului 
Europei;

2. consideră că această conferință 
reprezintă un prilej de a lua în considerare 
toate opțiunile, inclusiv restituirea 
competențelor statelor membre; consideră 
că scopul conferinței ar trebui să fie de a 
adopta o abordare de jos în sus și de a 
interacționa direct cu cetățenii printr-un 
dialog semnificativ;
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Amendamentul 2
Gunnar Beck
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Poziția Parlamentului European față de conferința privind viitorul Europei

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. propune ca plenul conferinței să 
permită desfășurarea unui forum deschis de 
discuții între diferiții participanți, care să 
țină seama de contribuțiile aduse de 
agorele cetățenilor, fără ca rezultatele să 
fie prestabilite și fără a limita discuțiile la 
domenii de politică sau la metode de 
integrare prestabilite; sugerează că s-ar 
putea, cel mult, identifica priorități politice 
prestabilite, dar neexhaustive, cum ar fi:

 valorile europene, drepturile și 
libertățile fundamentale;

 aspectele democratice și instituționale 
ale UE;

 provocările de mediu și criza 
schimbărilor climatice;

 justiția socială și egalitatea;
 chestiuni economice și de ocupare a 

forței de muncă, inclusiv impozitarea;
 transformarea digitală;
 securitatea și rolul UE în lume;

subliniază că aceasta este o serie 
neexhaustivă de politici care ar putea 
orienta lucrările conferinței; sugerează să 
se folosească sondaje Eurobarometru 
speciale pentru a ajuta la stabilirea ordinii 
de zi și la desfășurarea dezbaterilor în 
procesul conferinței;

7. propune ca plenul conferinței să 
permită desfășurarea unui forum deschis de 
discuții între diferiții participanți fără ca 
rezultatele să fie prestabilite și fără a limita 
discuțiile la domenii de politică sau la 
metode de integrare prestabilite; sugerează 
că s-ar putea, cel mult, identifica priorități 
politice prestabilite, dar neexhaustive, cum 
ar fi:

 valorile europene, drepturile și 
libertățile fundamentale;

 aspectele democratice și instituționale 
ale UE;

 provocările de mediu și criza 
schimbărilor climatice;

 justiția socială și egalitatea;
 chestiuni economice și de ocupare a 

forței de muncă, inclusiv impozitarea;
 transformarea digitală;
 migrația și securitatea;

subliniază că aceasta este o serie 
neexhaustivă de politici care ar putea 
orienta lucrările conferinței; sugerează să 
se folosească sondaje Eurobarometru 
speciale pentru a ajuta la stabilirea ordinii 
de zi și la desfășurarea dezbaterilor în 
procesul conferinței;
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Amendamentul 3
Gunnar Beck
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Poziția Parlamentului European față de conferința privind viitorul Europei

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază că această conferință 
are sens doar dacă toate forțele politice 
sunt reprezentate la toate nivelurile; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la 
încercările evidente și repetate din cadrul 
Parlamentului European de a exclude 
forțele și grupurile parlamentare care 
sunt în favoarea unei traiectorii europene 
alternative, mai puțin integraționiste;
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Amendamentul 4
Gunnar Beck
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Poziția Parlamentului European față de conferința privind viitorul Europei

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. solicită ca din componența plenului 
conferinței să facă parte:

 Parlamentul European, care îi 
reprezintă pe cetățenii Uniunii, cu 
maximum 135 de membri;

 Consiliul, care reprezintă statele 
membre, cu 27 de membri;

 parlamentele naționale, cu un număr 
de doi până la patru membri pentru 
fiecare parlament al unui stat 
membru;

 Comisia Europeană, reprezentată de 
cei trei comisari de resort;

 Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor, 
fiecare cu câte patru membri;

 partenerii sociali de la nivelul UE, 
fiecare cu câte doi membri;

14. solicită ca din componența plenului 
conferinței să facă parte:

 reprezentanți ai Parlamentului 
European, în proporție de o treime;

 membri ai adunărilor naționale, în 
proporție de două treimi;
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Amendamentul 5
Gunnar Beck
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Poziția Parlamentului European față de conferința privind viitorul Europei

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. consideră că modalitatea cea mai 
eficace, echitabilă și indiscutabilă de a 
implica cetățenii statelor membre este 
democrația directă și, în special, utilizarea 
referendumurilor; insistă ca, în cazul în 
care conferința solicită modificarea 
tratatelor, statele membre să supună 
aceste modificări unui referendum, dacă 
constituțiile lor permit acest lucru;
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