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13.1.2020 B9-0036/48

Amendamentul 48
Zdzisław Krasnodębski
în numele Grupului ECR

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 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. propune, de asemenea, ca selecția 
cetățenilor participanți din rândul tuturor 
cetățenilor UE să fie făcută de instituții 
independente din statele membre, în 
conformitate cu criteriile sus-menționate, 
și să se conceapă criterii care să garanteze 
că politicienii aleși, reprezentanții de rang 
superior ai guvernelor și reprezentanții de 
interese profesionale nu pot participa la 
agorele cetățenilor; cere ca agorele 
cetățenilor să aibă participanți diferiți în 
diferitele locuri de desfășurare, în timp ce 
fiecare agoră tematică a cetățenilor 
trebuie să aibă aceiași participanți la 
fiecare reuniune, pentru a asigura 
coerența și consecvența; insistă ca fiecare 
agoră tematică a cetățenilor să se 
reunească de cel puțin două ori, pentru a 
contribui la plenul conferinței și pentru a 
primi un feedback general cu privire la 
deliberări în cadrul unei alte reuniuni sub 
formă de dialog; subliniază că agorele 
cetățenilor ar trebui să încerce să ajungă 
la acorduri prin consens și că, dacă nu 
este posibil, se poate exprima o opinie 
minoritară;

11. propune, de asemenea, ca 
selectarea cetățenilor care participă din 
rândul tuturor cetățenilor UE să se facă de 
către organizații independente de sondare 
a opiniei publice, cu renume și respectate, 
care au expertiza profesională relevantă; 
subliniază că reprezentanții guvernului și 
reprezentanții grupurilor de interese 
profesionale nu pot participa la aceste 
reuniuni ale cetățenilor; 
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13.1.2020 B9-0036/49

Amendamentul 49
Zdzisław Krasnodębski
în numele Grupului ECR

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 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. propune ca, pe lângă agora 
cetățenilor, să se organizeze cel puțin 
două agore ale tinerilor: una la începutul 
conferinței și una spre final, deoarece 
tinerii merită propriul lor forum, căci 
generațiile tinere sunt viitorul Europei și 
ele vor fi cele mai afectate de orice decizie 
luată în prezent cu privire la direcția 
viitoare a Uniunii; cere ca vârsta 
participanților să fie stabilită între 16 și 
25 de ani și ca selecția, dimensiunea, 
statutul și metodele de lucru să se bazeze 
pe aceleași criterii folosite pentru agora 
cetățenilor;

eliminat

Or. en
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13.1.2020 B9-0036/50

Amendamentul 50
Zdzisław Krasnodębski
în numele Grupului ECR

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 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită să se ia măsuri pentru a se 
asigura că toți cetățenii (inclusiv tinerii) 
care participă la procesul conferinței 
primesc asistență constând în rambursarea 
cheltuielilor de deplasare și de cazare și, 
dacă este cazul, au dreptul la concedii 
autorizate de la locul de muncă;

13. solicită să se ia măsuri pentru a se 
asigura că toți participanții la astfel de 
forumuri ale cetățenilor primesc ajutor 
constând în rambursarea cheltuielilor de 
deplasare și de cazare;

Or. en
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13.1.2020 B9-0036/51

Amendamentul 51
Zdzisław Krasnodębski
în numele Grupului ECR

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:

 un reprezentant al fiecărui stat 
membru;

 120 de parlamentari desemnați de 
statele membre organizați în 
delegații naționale de la doi la 15 
membri și ținând seama de 
Declarația nr. 51 anexată la 
tratatele UE),

 60 de membri ai Parlamentului 
European;

și 50 de observatori cu drepturi depline 
pentru a lua cuvântul, dar fără drept de 
vot:

 27 de membri ai Comisiei 
Europene,

 președintele Consiliului 
European;

 11 persoane nominalizate de la 
Comitetul Regiunilor,

 11 persoane nominalizate de la 
Comitetul Economic și Social 
European;
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13.1.2020 B9-0036/52

Amendamentul 52
Zdzisław Krasnodębski
în numele Grupului ECR

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 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază că este esențial ca 
Conferința să se abțină de la adoptarea 
unei abordări corporatiste în legătură cu 
componența sa, o abordate care ar putea 
favoriza anumite interese speciale;

Or. en
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13.1.2020 B9-0036/53

Amendamentul 53
Zdzisław Krasnodębski
în numele Grupului ECR

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 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. insistă asupra ideii că Consiliul 
trebuie să fie reprezentat la nivel de 
miniștri și că reprezentanții Parlamentului 
European și ai parlamentelor naționale ar 
trebui să asigure o reprezentare politică 
echilibrată, care să reflecte diversitatea 
fiecăreia dintre aceste instituții; subliniază 
că părțile instituționale la conferință vor 
participa ca parteneri egali și că se va 
asigura o paritate strictă între 
Parlamentul European, pe de o parte, și 
Consiliu și parlamentele naționale, pe de 
altă parte; insistă să se ajungă la un 
consens cu privire la recomandările 
plenului conferinței sau, cel puțin, ca 
aceste recomandări să reprezinte punctul 
de vedere al majorității reprezentanților 
fiecărei dintre cele trei instituții ale UE și 
ai parlamentelor naționale;

16. insistă ca statele membre să fie 
reprezentate la nivel de miniștri și ca 
reprezentanții Parlamentului European și ai 
parlamentelor naționale să asigure o 
reprezentare politică echilibrată, care să 
reflecte diversitatea fiecăreia dintre aceste 
instituții;

Or. en
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13.1.2020 B9-0036/54

Amendamentul 54
Zdzisław Krasnodębski
în numele Grupului ECR

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 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. propune ca conferința să se 
reunească în sesiune plenară cel puțin de 
două ori pe semestru la Parlamentul 
European; sugerează că, la prima sa 
reuniune, plenul conferinței să adopte un 
plan de lucru și că, după fiecare reuniune a 
plenului conferinței, participanților la 
conferință și publicului larg, să li se 
transmită un raport privind sesiunea 
plenară și conținând concluziile și rapoarte 
referitoare la grupurile de lucru; este de 
părere că la reuniunea finală a plenului 
conferinței ar trebui să se adopte 
concluziile finale, care să rezume 
rezultatele întregului proces al conferinței;

17. propune ca conferința să se 
reunească în sesiune plenară cel puțin de 
două ori pe semestru la Parlamentul 
European; sugerează că, la prima sa 
reuniune, plenul conferinței să adopte un 
plan de lucru și că, după fiecare reuniune a 
plenului conferinței, participanților la 
conferință și publicului larg, să li se 
transmită un raport privind sesiunea 
plenară și conținând concluziile și rapoarte 
referitoare la grupurile de lucru; este de 
părere că la reuniunea finală a plenului 
conferinței ar trebui să se adopte 
concluziile finale, care să rezume 
rezultatele întregului proces al conferinței; 
solicită ca rapoartele minoritare să fie 
publicate și distribuite în același mod ca 
în cazul rapoartelor majorității;
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13.1.2020 B9-0036/55

Amendamentul 55
Zdzisław Krasnodębski
în numele Grupului ECR

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 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază că este nevoie să se ofere 
sprijin prin sesiuni pregătitoare, precum și 
din partea unor organizații ale societății 
civile consacrate și cu experiență și a altor 
experți; recunoaște importanța 
cunoștințelor de specialitate ale ONG-
urilor, universităților, centrelor de 
cercetare și grupurilor de reflecție din 
întreaga Europă și le invită să sprijine 
procesul conferinței la diferite niveluri și să 
ofere sprijin diferitelor organisme;

18. subliniază că este nevoie să se ofere 
sprijin prin sesiuni pregătitoare, precum și 
din partea unor organizații cât mai diverse 
ale societății civile și a altor experți, 
pentru a întări pluralismul discuțiilor din 
cadrul conferinței; recunoaște importanța 
cunoștințelor de specialitate ale 
universităților, centrelor de cercetare și 
grupurilor de reflecție din întreaga Europă 
și le invită să sprijine procesul conferinței 
la diferite niveluri și să ofere sprijin 
diferitelor organisme;

Or. en



AM\1196416RO.docx PE643.460v01-00

RO Unită în diversitate RO

13.1.2020 B9-0036/56

Amendamentul 56
Zdzisław Krasnodębski
în numele Grupului ECR

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 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. este de părere că, pentru a asigura o 
orientare eficientă a procesului în ansamblu 
și pentru toate organele interesate, 
guvernanța procesului conferinței ar trebui 
asigurată de un comitet director și un 
consiliu executiv de coordonare;

21. este de părere că, pentru a asigura o 
orientare eficientă a procesului în ansamblu 
și pentru toate organele interesate, 
guvernanța procesului conferinței ar trebui 
asigurată de un comitet director;

Or. en
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13.1.2020 B9-0036/57

Amendamentul 57
Zdzisław Krasnodębski
în numele Grupului ECR

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 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. Propune ca comitetul director să fie 
alcătuit din:

 Reprezentanți ai Parlamentului 
(toate grupurile politice 
reprezentate, precum și un 
reprezentant al Comisiei pentru 
afaceri constituționale și un 
reprezentant al Biroului 
Parlamentului European);

 reprezentanți ai Consiliului 
(președințiile UE);

 reprezentanți ai Comisiei (cei trei 
comisari competenți);

cere ca componența comitetului director 
să asigure echilibrul politic și instituțional 
și ca toate componentele comitetului 
director să aibă o pondere egală;

22. Propune ca comitetul director să fie 
alcătuit din:

 trei membri ai Consiliului care să 
reprezinte trioul;

 trei comisari,
 14 deputați în Parlamentul 

European (doi membri din fiecare 
grup politic),

 câte un membru din fiecare dintre 
cele 27 parlamente naționale,

 copreședinții conferinței;

Or. en


