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Tarkistus 71
Stéphane Séjourné
Renew-ryhmän puolesta
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Euroopan parlamentin kanta Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. ehdottaa lisäksi, että jäsenvaltioiden 
riippumattomat elimet valitsisivat 
osanottajat kaikkien unionin kansalaisten 
joukosta edellä mainittujen kriteerien 
mukaisesti ja että määriteltäisiin kriteerit, 
joilla varmistetaan, että vaaleilla valitut 
poliitikot, hallituksen johtavat edustajat ja 
ammatillisten eturyhmien edustajat eivät 
voi osallistua kansalaisfoorumeihin; 
katsoo, että kansalaisfoorumeilla on oltava 
erilaisia osallistujia eri paikoissa mutta 
johdonmukaisuuden ja yhtenäisyyden 
varmistamiseksi kunkin yksittäisen 
aihekohtaisen kansalaisfoorumin kaikissa 
kokouksissa on oltava aina samat 
osallistujat; korostaa, että kunkin 
aihekohtaisen kansalaisfoorumin on 
kokoonnuttava vähintään kaksi kertaa, jotta 
se voi antaa panoksensa konferenssin 
täysistunnolle ja saada seuraavassa 
kokouksessa yleistä palautetta 
keskusteluista vuoropuhelun muodossa; 
korostaa, että kansalaisfoorumien olisi 
pyrittävä yksimieliseen sopimukseen ja, jos 
tämä ei ole mahdollista, niissä olisi voitava 
ilmaista vähemmistöön jäänyt mielipide;

11. ehdottaa lisäksi, että jäsenvaltioiden 
riippumattomat elimet valitsisivat 
osanottajat sattumanvaraisesti kaikkien 
unionin kansalaisten joukosta edellä 
mainittujen kriteerien mukaisesti ja että 
määriteltäisiin kriteerit, joilla varmistetaan, 
että vaaleilla valitut poliitikot, hallituksen 
johtavat edustajat ja ammatillisten 
eturyhmien edustajat eivät voi osallistua 
kansalaisfoorumeihin; katsoo, että 
kansalaisfoorumeilla on oltava erilaisia 
osallistujia eri paikoissa mutta 
johdonmukaisuuden ja yhtenäisyyden 
varmistamiseksi kunkin yksittäisen 
aihekohtaisen kansalaisfoorumin kaikissa 
kokouksissa on oltava aina samat 
osallistujat; korostaa, että kunkin 
aihekohtaisen kansalaisfoorumin on 
kokoonnuttava vähintään kaksi kertaa, jotta 
se voi antaa panoksensa konferenssin 
täysistunnolle ja saada seuraavassa 
kokouksessa yleistä palautetta 
keskusteluista vuoropuhelun muodossa; 
korostaa, että kansalaisfoorumien olisi 
pyrittävä yksimieliseen sopimukseen ja, jos 
tämä ei ole mahdollista, niissä olisi voitava 
ilmaista vähemmistöön jäänyt mielipide;
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Tarkistus 72
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Euroopan parlamentin kanta Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että konferenssin 
täysistunnon kokoonpanon on oltava 
seuraava:

– enintään 135 Euroopan 
parlamentin jäsentä, jotka edustavat 
unionin kansalaisia

– 27 neuvoston jäsentä, jotka 
edustavat jäsenvaltioita

– 2–4 jäsentä kunkin 
jäsenvaltion kansallisesta 
parlamentista

– 3 asiasta vastaavaa jäsentä 
Euroopan komissiosta

– 4 jäsentä Euroopan talous- 
ja sosiaalikomiteasta ja 4 jäsentä 
alueiden komiteasta sekä

– 2 jäsentä kustakin EU-tason 
työmarkkinaosapuolesta;

14. katsoo, että konferenssin 
täysistunnon kokoonpanon on oltava 
seuraava:

– enintään 135 Euroopan 
parlamentin jäsentä, jotka edustavat 
unionin kansalaisia

– 27 neuvoston jäsentä, jotka 
edustavat jäsenvaltioita

– 2–4 jäsentä kunkin 
jäsenvaltion kansallisesta 
parlamentista

– 3 asiasta vastaavaa jäsentä 
Euroopan komissiosta

– 4 jäsentä Euroopan talous- 
ja sosiaalikomiteasta ja 4 jäsentä 
alueiden komiteasta sekä

– 2 jäsentä kustakin EU-tason 
työmarkkinaosapuolesta

– 4 jäsentä EU:n tason 
kansalaisjärjestöistä;
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Tarkistus 73
Stéphane Séjourné
Renew-ryhmän puolesta
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Euroopan parlamentin kanta Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että neuvoston edustajien 
on oltava ministeritasoisia ja että Euroopan 
parlamentin ja kansallisten parlamenttien 
olisi varmistettava edustajiensa poliittinen 
tasapaino, joka kuvastaa niiden 
monimuotoisuutta; korostaa, että 
konferenssin institutionaaliset osapuolet 
osallistuvat siihen tasavertaisina 
kumppaneina ja että varmistetaan tiukka 
yhdenvertaisuus Euroopan parlamentin 
sekä neuvoston ja kansallisten 
parlamenttien välillä; vaatii pyrkimään 
yhteisymmärrykseen konferenssin 
täysistunnon suosituksista tai vähintäänkin 
siihen, että suositukset edustavat kaikkien 
kolmen unionin toimielimen ja kansallisten 
parlamenttien edustajien enemmistöä;

16. korostaa, että neuvoston edustajien 
on oltava ministeritasoisia ja että Euroopan 
parlamentin ja kansallisten parlamenttien 
olisi varmistettava edustajiensa poliittinen 
tasapaino, joka kuvastaa niiden 
monimuotoisuutta; korostaa, että 
konferenssin institutionaaliset osapuolet 
osallistuvat siihen tasavertaisina 
kumppaneina ja että varmistetaan tiukka 
yhdenvertaisuus Euroopan parlamentin 
sekä neuvoston ja kansallisten 
parlamenttien välillä; vaatii pyrkimään 
yhteisymmärrykseen konferenssin 
täysistunnon suosituksista tai vähintäänkin 
siihen, että suositukset edustavat kaikkien 
kolmen unionin toimielimen, kansallisten 
parlamenttien sekä Agora-
kansalaisfoorumin ja Agora-
nuortenfoorumin edustajien enemmistöä;
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