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13.1.2020 B9-0036/71

Изменение 71
Стефан Сежурне
от името на групата Renew
Гуендолин Делбос-Корфийлд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Позицията на Европейския парламент във връзка с Конференцията за бъдещето на 
Европа

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. предлага освен това подборът на 
участващите граждани сред всички 
граждани на ЕС да се извършва от 
независими институции в държавите 
членки в съответствие с горепосочените 
критерии и да бъдат определени 
критерии, за да се гарантира, че избрани 
политици, високопоставени 
представители на правителството и 
представители на професионалните 
интереси не могат да участват във 
форумите „Агора на гражданите“; 
призовава за това, форумите „Агора на 
гражданите“ да имат различни 
участници на различните места, като 
всеки от отделните тематични форуми 
„Агора на гражданите“ трябва да бъде 
съставен от едни и същи участници на 
всяко едно от своите заседания, за да се 
гарантира последователност и 
съгласуваност; настоява за най-малко 
две заседания на всеки тематичен форум 
„Агора на гражданите“, за да се осигури 
принос за пленарното заседание на 
Конференцията и да се получи обща 
обратна информация относно 
разискванията по време на друго 
заседание във формат на диалог; 
подчертава, че форумите „Агора на 
гражданите“ следва да се стремят да 
постигнат съгласие с консенсус, а 

11. предлага освен това подборът на 
участващите граждани сред всички 
граждани на ЕС да се извършва на 
случаен принцип от независими 
институции в държавите членки в 
съответствие с горепосочените критерии 
и да бъдат определени критерии, за да 
се гарантира, че избрани политици, 
високопоставени представители на 
правителството и представители на 
професионалните интереси не могат да 
участват във форумите „Агора на 
гражданите“; призовава за това, 
форумите „Агора на гражданите“ да 
имат различни участници на различните 
места, като всеки от отделните 
тематични форуми „Агора на 
гражданите“ трябва да бъде съставен от 
едни и същи участници на всяко едно от 
своите заседания, за да се гарантира 
последователност и съгласуваност; 
настоява за най-малко две заседания на 
всеки тематичен форум „Агора на 
гражданите“, за да се осигури принос за 
пленарното заседание на 
Конференцията и да се получи обща 
обратна информация относно 
разискванията по време на друго 
заседание във формат на диалог; 
подчертава, че форумите „Агора на 
гражданите“ следва да се стремят да 
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когато това не е възможно, може да 
бъде изразено мнение на малцинството;

постигнат съгласие с консенсус, а 
когато това не е възможно, може да 
бъде изразено мнение на малцинството;

Or. en
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13.1.2020 B9-0036/72

Изменение 72
Даниел Фройнд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Позицията на Европейския парламент във връзка с Конференцията за бъдещето на 
Европа

Предложение за резолюция
Параграф 14

Предложение за резолюция Изменение

14. призовава пленарният състав на 
Конференцията да бъде сформиран от:

– Европейския парламент, 
представляващ гражданите на 
Съюза, с максимум 135-ма 
членове,

– Съвета, представляващ 
държавите членки, с 27 членове,

– националните парламенти с 
между двама и четирима членове 
за всеки парламент на държава 
членка,

– Европейската комисия, 
представлявана от тримата 
съответни комисари,

– Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на 
регионите с по четирима членове 
за всеки от тях;

– социалните партньори на 
равнище ЕС с по двама членове 
за всеки от тях;

14. призовава пленарният състав на 
Конференцията да бъде сформиран от:

– Европейския парламент, 
представляващ гражданите на 
Съюза, с максимум 135-ма 
членове,

– Съвета, представляващ 
държавите членки, с 27 членове,

– националните парламенти с 
между двама и четирима членове 
за всеки парламент на държава 
членка,

– Европейската комисия, 
представлявана от тримата 
съответни комисари,

– Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на 
регионите с по четирима членове 
за всеки от тях;

– социалните партньори на 
равнище ЕС с по двама членове 
за всеки от тях;

– неправителствените 
организации на равнище ЕС с 
четирима членове;

Or. en
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13.1.2020 B9-0036/73

Изменение 73
Стефан Сежурне
от името на групата Renew
Гуендолин Делбос-Корфийлд
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Позицията на Европейския парламент във връзка с Конференцията за бъдещето на 
Европа

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. настоява, че представителството 
на Съвета трябва да бъде на 
министерско равнище и че 
представителите на Европейския 
парламент и на националните 
парламенти следва да гарантират 
балансирано политическо 
представителство, което да отразява 
съответното им разнообразие; 
подчертава, че институционалните 
участници в конференцията ще участват 
като равноправни партньори и че ще 
бъде осигурена стриктна 
равнопоставеност между Европейския 
парламент, от една страна, и Съвета и 
националните парламенти, от друга; 
настоява да се търси консенсус за 
препоръките на пленарното заседание 
на Конференцията или най-малко – тези 
препоръки да представляват мнението 
на мнозинството от представителите на 
всяка от трите институции на ЕС и на 
националните парламенти;

16. настоява, че представителството 
на Съвета трябва да бъде на 
министерско равнище и че 
представителите на Европейския 
парламент и на националните 
парламенти следва да гарантират 
балансирано политическо 
представителство, което да отразява 
съответното им разнообразие; 
подчертава, че институционалните 
участници в конференцията ще участват 
като равноправни партньори и че ще 
бъде осигурена стриктна 
равнопоставеност между Европейския 
парламент, от една страна, и Съвета и 
националните парламенти, от друга; 
настоява да се търси консенсус за 
препоръките на пленарното заседание 
на Конференцията или най-малко – тези 
препоръки да представляват мнението 
на мнозинството от представителите на 
всяка от трите институции на ЕС, на 
националните парламенти и на 
форумите „Агора“ на гражданите и 
на младите хора;

Or. en


