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Grozījums Nr. 71
Stéphane Séjourné
Renew grupas vārdā
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE  grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Eiropas Parlamenta nostāja attiecībā uz konferenci par Eiropas nākotni

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. turklāt ierosina, ka iesaistīto pilsoņu 
atlasi no visiem ES pilsoņiem veic 
neatkarīgas iestādes dalībvalstīs saskaņā ar 
augstāk minētajiem kritērijiem un ka tiek 
noteikti kritēriji, lai garantētu, ka ievēlētie 
politiķi, augstākā līmeņa valdības pārstāvji 
un profesionālo interešu pārstāvji nevar 
piedalīties pilsoņu agorās; prasa, lai 
pilsoņu agorās būtu dažādi dalībnieki 
dažādās vietās, tā kā katrā atsevišķajā 
tematiskajā pilsoņu agorā jābūt vieniem un 
tiem pašiem dalībniekiem katrā tās 
sanāksmē, lai nodrošinātu saskaņotību un 
konsekvenci; uzstāj, ka katrai tematiskajai 
pilsoņu agorai ir jārīko vismaz divas 
sanāksmes, lai sniegtu ieguldījumu 
konferences plenārsēdē un saņemtu 
vispārējas atsauksmes par apspriedēm citā 
sanāksmē dialoga veidā; uzsver, ka pilsoņu 
agorām būtu jācenšas panākt vienprātīgu 
vienošanos un, ja tas nav iespējams, var 
paust mazākuma viedokli;

11. turklāt ierosina, ka iesaistīto pilsoņu 
atlasi pēc nejaušības principa no visiem 
ES pilsoņiem veic neatkarīgas iestādes 
dalībvalstīs saskaņā ar augstāk minētajiem 
kritērijiem un ka tiek noteikti kritēriji, lai 
garantētu, ka ievēlētie politiķi, augstākā 
līmeņa valdības pārstāvji un profesionālo 
interešu pārstāvji nevar piedalīties pilsoņu 
agorās; prasa, lai pilsoņu agorās būtu 
dažādi dalībnieki dažādās vietās, tā kā 
katrā atsevišķajā tematiskajā pilsoņu agorā 
jābūt vieniem un tiem pašiem dalībniekiem 
katrā tās sanāksmē, lai nodrošinātu 
saskaņotību un konsekvenci; uzstāj, ka 
katrai tematiskajai pilsoņu agorai ir jārīko 
vismaz divas sanāksmes, lai sniegtu 
ieguldījumu konferences plenārsēdē un 
saņemtu vispārējas atsauksmes par 
apspriedēm citā sanāksmē dialoga veidā; 
uzsver, ka pilsoņu agorām būtu jācenšas 
panākt vienprātīgu vienošanos un, ja tas 
nav iespējams, var paust mazākuma 
viedokli;
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13.1.2020 B9-0036/72

Grozījums Nr. 72
Daniel Freund
Verts/ALE  grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Eiropas Parlamenta nostāja attiecībā uz konferenci par Eiropas nākotni

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. aicina konferences plenārsēdes 
sastāvā iekļaut:

– Eiropas Parlamentu, kas 
pārstāv Savienības pilsoņus, ne 
vairāk kā 135 locekļu sastāvā,

– Padomi, kas pārstāv 
dalībvalstis, 27 locekļu sastāvā,

– valstu parlamentus, sastāvā 
iekļaujot no diviem līdz četriem 
deputātiem no katras dalībvalsts 
parlamenta,

– Eiropas Komisiju, ko 
pārstāv trīs attiecīgie komisāri,

– Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komiteju un Reģionu 
komiteju, no katras iekļaujot 
sastāvā četrus locekļus,

– ES līmeņa sociālos 
partnerus, iekļaujot sastāvā  divus 
locekļus no katra no tiem;

14. aicina konferences plenārsēdes 
sastāvā iekļaut:

– Eiropas Parlamentu, kas 
pārstāv Savienības pilsoņus, ne 
vairāk kā 135 locekļu sastāvā,

– Padomi, kas pārstāv 
dalībvalstis, 27 locekļu sastāvā,

– valstu parlamentus, sastāvā 
iekļaujot no diviem līdz četriem 
deputātiem no katras dalībvalsts 
parlamenta,

– Eiropas Komisiju, ko 
pārstāv trīs attiecīgie komisāri,

– Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komiteju un Reģionu 
komiteju, no katras iekļaujot 
sastāvā četrus locekļus,

– ES līmeņa sociālos 
partnerus, iekļaujot sastāvā  divus 
locekļus no katra no tiem,
– ES līmeņa nevalstiskās 
organizācijas ar četriem 
dalībniekiem;
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Grozījums Nr. 73
Stéphane Séjourné
Renew grupas vārdā
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE  grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Eiropas Parlamenta nostāja attiecībā uz konferenci par Eiropas nākotni

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzstāj, ka Padomei ir jābūt 
pārstāvētai ministru līmenī un ka Eiropas 
Parlamenta un valstu parlamentu 
pārstāvjiem būtu jānodrošina līdzsvarota 
politiskā pārstāvība, kas atspoguļo to 
attiecīgo daudzveidību; uzsver, ka 
konferences institucionālās puses 
piedalīsies kā līdzvērtīgi partneri un ka tiks 
nodrošināta stingra paritāte starp Eiropas 
Parlamentu, no vienas puses, un Padomi un 
valstu parlamentiem, no otras puses; uzstāj, 
ka ir jāpanāk vienprātība par konferences 
plenārsēdes ieteikumiem vai vismaz par to, 
ka šie ieteikumi atspoguļo katras no trijām 
ES iestādēm un pārstāvju no valstu 
parlamentiem vairākuma viedokli;

16. uzstāj, ka Padomei ir jābūt 
pārstāvētai ministru līmenī un ka Eiropas 
Parlamenta un valstu parlamentu 
pārstāvjiem būtu jānodrošina līdzsvarota 
politiskā pārstāvība, kas atspoguļo to 
attiecīgo daudzveidību; uzsver, ka 
konferences institucionālās puses 
piedalīsies kā līdzvērtīgi partneri un ka tiks 
nodrošināta stingra paritāte starp Eiropas 
Parlamentu, no vienas puses, un Padomi un 
valstu parlamentiem, no otras puses; uzstāj, 
ka ir jāpanāk vienprātība par konferences 
plenārsēdes ieteikumiem vai vismaz par to, 
ka šie ieteikumi atspoguļo katras no trijām 
ES iestādēm, pārstāvju no valstu 
parlamentiem un pilsoņu un jauniešu 
agorām vairākuma viedokli;

Or. en


