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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 

11. προτείνει περαιτέρω η επιλογή των 
συμμετεχόντων πολιτών από όλους τους 
πολίτες της ΕΕ να πραγματοποιηθεί τυχαία 
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 



AM\1196422EL.docx PE643.460v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

άποψη της μειοψηφίας· άποψη της μειοψηφίας·

Or. en



AM\1196422EL.docx PE643.460v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

13.1.2020 B9-0036/72

Τροπολογία 72
Daniel Freund
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 
καθένας·

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 
καθένας,
– τις μη κυβερνητικές 
οργανώσεις σε επίπεδο ΕΕ με 
τέσσερα μέλη·
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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 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, των 
εθνικών κοινοβουλίων και των Αγορών 
των Πολιτών και της Νεολαίας·
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