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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

13.1.2020 B9-0036/48

Τροπολογία 48
Zdzisław Krasnodębski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη Διάσκεψη για το Μέλλον της 
Ευρώπης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. προτείνει περαιτέρω η επιλογή των 
συμμετεχόντων πολιτών από όλους τους 
πολίτες της ΕΕ να πραγματοποιηθεί από 
ανεξάρτητους θεσμούς στα κράτη μέλη 
σύμφωνα με τα προαναφερθέντα 
κριτήρια και  να καθοριστούν κριτήρια 
ώστε να διασφαλιστεί ότι εκλεγμένοι 
πολιτικοί, ανώτεροι κυβερνητικοί 
εκπρόσωποι και εκπρόσωποι 
επαγγελματικών συμφερόντων δεν 
μπορούν να συμμετέχουν σε Αγορές των 
Πολιτών· ζητεί να έχουν οι Αγορές των 
Πολιτών διαφορετικούς συμμετέχοντες 
στις διαφορετικές τοποθεσίες, ενώ κάθε 
επιμέρους θεματική Αγορά των Πολιτών 
πρέπει να απαρτίζεται από τους ίδιους 
συμμετέχοντες σε καθεμία από τις 
συνεδριάσεις της, προκειμένου να 
διασφαλιστούν η συνοχή και η συνέπεια· 
επιμένει ότι πρέπει να διεξάγονται 
τουλάχιστον δύο συνεδριάσεις κάθε 
θεματικής Αγοράς των Πολιτών, 
προκειμένου να παρέχεται υλικό για την 
Ολομέλεια της Διάσκεψης και να 
λαμβάνεται συνολική ενημέρωση σχετικά 
με τις διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια 
άλλης συνεδρίασης υπό μορφή διαλόγου· 
υπογραμμίζει ότι οι Αγορές των Πολιτών 
θα πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη 
συμφωνίας με συναίνεση και, όταν αυτό 
δεν είναι δυνατό, μπορεί να εκφράζεται η 
άποψη της μειοψηφίας·

11. προτείνει περαιτέρω ότι η επιλογή 
των συμμετεχόντων πολιτών από όλους 
τους πολίτες της ΕΕ θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί από εδραιωμένες, 
αξιόπιστες και ανεξάρτητες εταιρείες 
δημοσκοπήσεων με τη συναφή 
επαγγελματική εμπειρογνωμοσύνη· 
τονίζει ότι κυβερνητικοί εκπρόσωποι και 
εκπρόσωποι επαγγελματικών 
συμφερόντων δεν μπορούν να 
συμμετέχουν σε αυτές τις συνεδριάσεις 
των Πολιτών· 
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13.1.2020 B9-0036/49

Τροπολογία 49
Zdzisław Krasnodębski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη Διάσκεψη για το Μέλλον της 
Ευρώπης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. προτείνει να διεξάγονται, εκτός 
από την Αγορά των Πολιτών, 
τουλάχιστον δύο Αγορές της Νεολαίας: 
μία κατά την έναρξη της Διάσκεψης και 
μία προς το τέλος της Διάσκεψης, 
δεδομένου ότι οι νέοι αξίζει να έχουν το 
δικό τους φόρουμ, καθώς οι νέες γενιές 
είναι το μέλλον της Ευρώπης και είναι 
εκείνοι που θα επηρεαστούν περισσότερο 
από κάθε απόφαση που λαμβάνεται 
σήμερα σχετικά με τη μελλοντική 
κατεύθυνση της ΕΕ· ζητεί να καθοριστεί 
η ηλικία των συμμετεχόντων μεταξύ 16 
και 25 ετών και η επιλογή, το μέγεθος, το 
καθεστώς και οι μέθοδοι εργασίας να 
βασίζονται στα ίδια κριτήρια με εκείνα 
που ισχύουν για την Αγορά των Πολιτών·

διαγράφεται
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13.1.2020 B9-0036/50

Τροπολογία 50
Zdzisław Krasnodębski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη Διάσκεψη για το Μέλλον της 
Ευρώπης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί να γίνουν οι διευθετήσεις 
ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες 
(συμπεριλαμβανομένων των νέων) που 
συμμετέχουν στη διαδικασία της 
Διάσκεψης λαμβάνουν στήριξη όσον 
αφορά την επιστροφή των εξόδων ταξιδίου 
και διαμονής και, κατά περίπτωση, τη 
διευθέτηση της λήψης άδειας απουσίας 
από την εργασία τους·

13. ζητεί να γίνουν οι διευθετήσεις 
ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι 
συμμετέχοντες σε τέτοια φόρα πολιτών 
λαμβάνουν στήριξη όσον αφορά την 
επιστροφή των εξόδων ταξιδίου και 
διαμονής·
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

13.1.2020 B9-0036/51

Τροπολογία 51
Zdzisław Krasnodębski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη Διάσκεψη για το Μέλλον της 
Ευρώπης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί να απαρτίζεται η ολομέλεια 
της Διάσκεψης από τα ακόλουθα μέλη:

 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που 
εκπροσωπεί τους πολίτες της 
Ένωσης, με 135 μέλη κατ’ 
ανώτατο όριο,

 το Συμβούλιο, που εκπροσωπεί τα 
κράτη μέλη, με 27 μέλη,

 τα εθνικά κοινοβούλια με δύο έως 
τέσσερα μέλη ανά κοινοβούλιο 
κράτους μέλους,

 την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που 
εκπροσωπείται από τους τρεις 
αρμόδιους Επιτρόπους,

 την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την 
Επιτροπή των Περιφερειών, με 
τέσσερα μέλη η καθεμία,

 τους κοινωνικούς εταίρους, σε 
επίπεδο ΕΕ με δύο μέλη ο 
καθένας·

14. ζητεί να απαρτίζεται η ολομέλεια 
της Διάσκεψης από τα ακόλουθα μέλη:

 έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος 
μέλος,

 120 βουλευτές διορισθέντες από 
τα κράτη μέλη (με εθνικές 
αντιπροσωπείες αποτελούμενες 
από 2 έως 15 μέλη και 
λαμβανομένης υπόψη της 
Δήλωσης αριθ. 51 που έχει 
προσαρτηθεί στις Συνθήκες της 
ΕΕ),

 60 βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου·

και 50 παρατηρητές με πλήρη 
δικαιώματα λόγου χωρίς ωστόσο 
δικαίωμα ψήφου, ήτοι:

 27 μέλη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής,

 τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου,

 11 μέλη διορισθέντα από την 
Επιτροπή των Περιφερειών,

 11 μέλη διορισθέντα από την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή·
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

13.1.2020 B9-0036/52

Τροπολογία 52
Zdzisław Krasnodębski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη Διάσκεψη για το Μέλλον της 
Ευρώπης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. τονίζει ότι είναι απαραίτητο η 
Διάσκεψη να αποφύγει τη συντεχνιακή 
προσέγγιση όσον αφορά τους 
συμμετέχοντες σε αυτήν, κάτι που θα 
μπορούσε να ευνοήσει συγκεκριμένα 
ειδικά συμφέροντα·

Or. en
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

13.1.2020 B9-0036/53

Τροπολογία 53
Zdzisław Krasnodębski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη Διάσκεψη για το Μέλλον της 
Ευρώπης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επιμένει ότι το Συμβούλιο πρέπει 
να εκπροσωπείται σε υπουργικό επίπεδο 
και ότι οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των εθνικών 
κοινοβουλίων θα πρέπει να διασφαλίσουν 
ισόρροπη πολιτική εκπροσώπηση που 
αντικατοπτρίζει την αντίστοιχη 
ποικιλομορφία τους· υπογραμμίζει ότι τα 
θεσμικά μέρη της Διάσκεψης θα 
συμμετέχουν ως ισότιμοι εταίροι και ότι 
θα διασφαλίζεται αυστηρή ισότητα 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
αφενός, και του Συμβουλίου και των 
εθνικών κοινοβουλίων, αφετέρου· 
επιμένει ότι πρέπει να επιδιωχθεί 
συναίνεση επί των συστάσεων της 
ολομέλειας της Διάσκεψης ή τουλάχιστον 
ότι οι συστάσεις αντικατοπτρίζουν τις 
απόψεις της πλειονότητας των 
εκπροσώπων καθενός εκ των τριών 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των 
εθνικών κοινοβουλίων·

16. επιμένει ότι τα κράτη μέλη πρέπει 
να εκπροσωπούνται σε υπουργικό επίπεδο 
και ότι οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των εθνικών 
κοινοβουλίων θα πρέπει να διασφαλίσουν 
ισόρροπη πολιτική εκπροσώπηση που 
αντικατοπτρίζει την αντίστοιχη 
ποικιλομορφία τους·
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

13.1.2020 B9-0036/54

Τροπολογία 54
Zdzisław Krasnodębski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη Διάσκεψη για το Μέλλον της 
Ευρώπης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. προτείνει να συνέρχεται η 
Διάσκεψη σε σύνοδο Ολομέλειας 
τουλάχιστον δύο φορές ανά εξάμηνο στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· προτείνει να 
εγκρίνει η ολομέλεια της Διάσκεψης κατά 
την πρώτη συνεδρίασή της σχέδιο 
εργασίας και, μετά από κάθε συνεδρίαση 
της Ολομέλειας της Διάσκεψης, να τίθεται 
στη διάθεση των συμμετεχόντων στη 
Διάσκεψη και του ευρέος κοινού έκθεση 
της ολομέλειας με συμπεράσματα και 
εκθέσεις των ομάδων εργασίας· είναι της 
άποψης ότι κατά την τελευταία 
συνεδρίαση της Ολομέλειας της 
Διάσκεψης θα πρέπει να εγκριθούν τα 
τελικά συμπεράσματα, στα οποία θα 
συνοψίζονται τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας της Διάσκεψης στο σύνολό 
της·

17. προτείνει να συνέρχεται η 
Διάσκεψη σε σύνοδο Ολομέλειας 
τουλάχιστον δύο φορές ανά εξάμηνο στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· προτείνει να 
εγκρίνει η ολομέλεια της Διάσκεψης κατά 
την πρώτη συνεδρίασή της σχέδιο 
εργασίας και, μετά από κάθε συνεδρίαση 
της Ολομέλειας της Διάσκεψης, να τίθεται 
στη διάθεση των συμμετεχόντων στη 
Διάσκεψη και του ευρέος κοινού έκθεση 
της ολομέλειας με συμπεράσματα και 
εκθέσεις των ομάδων εργασίας· είναι της 
άποψης ότι κατά την τελευταία 
συνεδρίαση της Ολομέλειας της 
Διάσκεψης θα πρέπει να εγκριθούν τα 
τελικά συμπεράσματα, στα οποία θα 
συνοψίζονται τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας της Διάσκεψης στο σύνολό 
της· ζητεί τη δημοσίευση εκθέσεων 
μειοψηφίας και τη διανομή τους με τον 
ίδιο τρόπο που διανέμονται οι εκθέσεις 
οποιασδήποτε πλειοψηφίας·
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

13.1.2020 B9-0036/55

Τροπολογία 55
Zdzisław Krasnodębski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη Διάσκεψη για το Μέλλον της 
Ευρώπης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
παρασχεθεί στήριξη μέσω 
προπαρασκευαστικών συνεδριάσεων και 
από εδραιωμένες και έμπειρες 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και άλλους εμπειρογνώμονες· αναγνωρίζει 
τη σημασία της εμπειρογνωμοσύνης των 
ΜΚΟ, των πανεπιστημίων, των 
ερευνητικών κέντρων και των ομάδων 
προβληματισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη 
και καλεί όλες αυτές τις δομές να 
στηρίξουν τη διαδικασία της Διάσκεψης 
στα διάφορα επίπεδα και να παράσχουν 
στήριξη στα διάφορα όργανα·

18. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
παρασχεθεί στήριξη μέσω 
προπαρασκευαστικών συνεδριάσεων και 
από ένα ευρύ φάσμα οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών και άλλους 
εμπειρογνώμονες, προκειμένου να 
ενισχυθεί ο πλουραλισμός στις 
διαβουλεύσεις της Διάσκεψης· 
αναγνωρίζει τη σημασία της 
εμπειρογνωμοσύνης των πανεπιστημίων, 
των ερευνητικών κέντρων και των ομάδων 
προβληματισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη 
και καλεί όλες αυτές τις δομές να 
στηρίξουν τη διαδικασία της Διάσκεψης 
στα διάφορα επίπεδα και να παράσχουν 
στήριξη στα διάφορα όργανα·
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

13.1.2020 B9-0036/56

Τροπολογία 56
Zdzisław Krasnodębski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη Διάσκεψη για το Μέλλον της 
Ευρώπης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. είναι της άποψης ότι, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική πορεία 
της διαδικασίας στο σύνολό της και για 
όλα τα εμπλεκόμενα όργανα, η διαχείριση 
της διαδικασίας της Διάσκεψης θα πρέπει 
να διασφαλίζεται από μια διοικούσα 
επιτροπή και ένα εκτελεστικό συμβούλιο 
συντονισμού·

21. είναι της άποψης ότι, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική πορεία 
της διαδικασίας στο σύνολό της και για 
όλα τα εμπλεκόμενα όργανα, η διαχείριση 
της διαδικασίας της Διάσκεψης θα πρέπει 
να διασφαλίζεται από μια διοικούσα 
επιτροπή·
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13.1.2020 B9-0036/57

Τροπολογία 57
Zdzisław Krasnodębski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη Διάσκεψη για το Μέλλον της 
Ευρώπης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. προτείνει να απαρτίζεται η 
διοικούσα επιτροπή από:

 εκπροσώπους του Κοινοβουλίου 
(με εκπροσώπηση όλων των 
πολιτικών ομάδων, καθώς και ένα 
εκπρόσωπο της Επιτροπής 
Συνταγματικών Υποθέσεων και 
ένα εκπρόσωπο του Προεδρείου 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου),

 εκπροσώπους του Συμβουλίου 
(Προεδρίες της ΕΕ),

 εκπροσώπους της Επιτροπής 
(τρεις αρμόδιοι Επίτροποι)·

ζητεί να διασφαλίζει η σύνθεση της 
διοικούσας επιτροπής πολιτική και 
θεσμική ισορροπία και όλα τα μέρη της 
διοικούσας επιτροπής να έχουν την ίδια 
βαρύτητα·

22. προτείνει να απαρτίζεται η 
διοικούσα επιτροπή από:

 τρία μέλη του Συμβουλίου που 
εκπροσωπούν τις τρεις Προεδρίες,

 τρεις Επιτρόπους,
 14 βουλευτές του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου (δύο από κάθε 
πολιτική ομάδα),

 έναν βουλευτή από καθένα από τα 
27 εθνικά κοινοβούλια,

 τους συμπροέδρους της 
Διάσκεψης·

Or. en


