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Ændringsforslag 71
Stéphane Séjourné
for Renew-Gruppen
Gwendoline Delbos-Corfield
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til beslutning B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Europa-Parlamentets holdning til konferencen om Europas fremtid

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. foreslår endvidere, at udvælgelsen 
af deltagende borgere blandt alle EU-
borgere skal ske af uafhængige 
institutioner i medlemsstaterne i 
overensstemmelse med oven‑nævnte 
kriterier, og at der fastlægges kriterier for 
at sikre, at folkevalgte politikere, 
højtstående regeringsrepræsentanter og 
repræsentanter for professionelle interesser 
ikke kan deltage i borgerfora; opfordrer til, 
at borgerforaene skal have en række 
deltagere på de forskellige steder, og at 
hver enkelt tematisk borgerfora skal bestå 
af de samme deltagere på hvert af dets 
møder for at sikre sammenhæng og 
konsekvens; insisterer på mindst to møder 
mellem hver tematisk borgerfora med 
henblik på at give input til konferencens 
plenarmøde og modtage global feedback 
om drøftelserne på et andet møde i 
dialogformat; understreger, at 
borgerforaene bør søge at nå til enighed 
ved konsensus, og hvor dette ikke er 
muligt, kan der afgives en 
mindretalsudtalelse;

11. foreslår endvidere, at udvælgelsen 
af deltagende borgere blandt alle EU-
borgere skal ske vilkårligt af uafhængige 
institutioner i medlemsstaterne i 
overensstemmelse med ovennævnte 
kriterier, og at der fastlægges kriterier for 
at sikre, at folkevalgte politikere, 
højtstående regeringsrepræsentanter og 
repræsentanter for professionelle interesser 
ikke kan deltage i borgerfora; opfordrer til, 
at borgerforaene skal have en række 
deltagere på de forskellige steder, og at 
hver enkelt tematisk borgerfora skal bestå 
af de samme deltagere på hvert af dets 
møder for at sikre sammenhæng og 
konsekvens; insisterer på mindst to møder 
mellem hver tematisk borgerfora med 
henblik på at give input til konferencens 
plenarmøde og modtage global feedback 
om drøftelserne på et andet møde i 
dialogformat; understreger, at 
borgerforaene bør søge at nå til enighed 
ved konsensus, og hvor dette ikke er 
muligt, kan der afgives en 
mindretalsudtalelse;
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Forslag til beslutning B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Europa-Parlamentets holdning til konferencen om Europas fremtid

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. opfordrer til, at medlemsskab af 
konferencens plenarmøde udgøres af:

– Europa-Parlamentet, der 
repræsenterer EU's borgere med 
højst 135 medlemmer

– Rådet, der repræsenterer 
medlemsstaterne med 27 
medlemmer

– de nationale parlamenter med 
mellem to og fire medlemmer pr. 
medlemsstatsparlament

– Europa-Kommissionen, 
repræsenteret ved de tre tilsvarende 
kommissærer

– Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget 
med fire medlemmer hver

– arbejdsmarkedets parter på 
EU-plan med to medlemmer hver

14. opfordrer til, at medlemsskab af 
konferencens plenarmøde udgøres af:

– Europa-Parlamentet, der 
repræsenterer EU's borgere med 
højst 135 medlemmer

– Rådet, der repræsenterer 
medlemsstaterne med 27 
medlemmer

– de nationale parlamenter med 
mellem to og fire medlemmer pr. 
medlemsstatsparlament

– Europa-Kommissionen, 
repræsenteret ved de tre tilsvarende 
kommissærer

– Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget 
med fire medlemmer hver

– arbejdsmarkedets parter på 
EU-plan med to medlemmer hver

– ikke-statslige 
organisationer på EU-plan med 
fire medlemmer;
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Forslag til beslutning B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Europa-Parlamentets holdning til konferencen om Europas fremtid

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. insisterer på, at Rådets 
repræsentation skal være på ministerplan, 
og at repræsentanter fra Europa-
Parlamentet og de nationale parlamenter 
bør sikre en afbalanceret politisk 
repræsentation, der afspejler deres 
respektive mangfoldighed; understreger, at 
konferencens institutionelle parter vil 
deltage som ligeværdige partnere, og at der 
sikres fuld ligestilling mellem Europa-
Parlamentet på den ene side og Rådet og de 
nationale parlamenter på den anden side; 
insisterer på, at der tilstræbes konsensus 
om Udvalgsformandskonferencens 
henstillinger eller som et minimum, at 
henstillingerne repræsenterer holdningen 
hos flertallet af repræsentanterne for hver 
af de tre EU-institutioner og de nationale 
parlamenter;

16. insisterer på, at Rådets 
repræsentation skal være på ministerplan, 
og at repræsentanter fra Europa-
Parlamentet og de nationale parlamenter 
bør sikre en afbalanceret politisk 
repræsentation, der afspejler deres 
respektive mangfoldighed; understreger, at 
konferencens institutionelle parter vil 
deltage som ligeværdige partnere, og at der 
sikres fuld ligestilling mellem Europa-
Parlamentet på den ene side og Rådet og de 
nationale parlamenter på den anden side; 
insisterer på, at der tilstræbes konsensus 
om Udvalgsformandskonferencens 
henstillinger eller som et minimum, at 
henstillingerne repræsenterer holdningen 
hos flertallet af repræsentanterne for hver 
af de tre EU-institutioner, de nationale 
parlamenter samt borger- og 
ungdomsforaene;

Or. en


