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Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew rigward il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Jipproponi wkoll li l-għażla taċ-
ċittadini li jieħdu sehem minn fost iċ-
ċittadini kollha tal-UE ssir minn 
istituzzjonijiet indipendenti fl-Istati 
Membri skont il-kriterji msemmija hawn 
fuq, u li l-kriterji jkunu definiti biex 
jiggarantixxu li politiċi eletti, 
rappreżentanti għolja tal-gvern u 
rappreżentanti ta' gruppi ta' interess 
professjonali ma jkunux jistgħu 
jipparteċipaw fl-agoras taċ-ċittadini; jitlob 
li l-Agoras taċ-Ċittadini jkollhom 
parteċipanti differenti fil-postijiet 
differenti, filwaqt li kull Agora taċ-
Ċittadini tematika individwali trid tkun 
magħmula mill-istess parteċipanti f'kull 
waħda mil-laqgħat tagħha, biex jiġu żgurati 
l-koerenza u l-konsistenza; jinsisti fuq 
minimu ta' żewġ laqgħat ta' kull agora 
tematika taċ-ċittadini, sabiex jagħtu 
kontribut lill-Plenarja tal-Konferenza u 
jirċievu feedback globali dwar id-
deliberazzjonijiet f'laqgħa oħra f'format ta' 
djalogu; jissottolinja li l-agoras taċ-
ċittadini għandhom ifittxu li jilħqu qbil 
b'kunsens u, fejn dan ma jkunx possibbli, 
tista' tiġi espressa opinjoni tal-minoranza;

11. Jipproponi wkoll li l-għażla taċ-
ċittadini li jieħdu sehem minn fost iċ-
ċittadini kollha tal-UE ssir b'mod aleatorju 
minn istituzzjonijiet indipendenti fl-Istati 
Membri skont il-kriterji msemmija hawn 
fuq, u li l-kriterji jkunu definiti biex 
jiggarantixxu li politiċi eletti, 
rappreżentanti għolja tal-gvern u 
rappreżentanti ta' gruppi ta' interess 
professjonali ma jkunux jistgħu 
jipparteċipaw fl-agoras taċ-ċittadini; jitlob 
li l-agoras taċ-Ċittadini jkollhom 
parteċipanti differenti fil-postijiet 
differenti, filwaqt li kull agora taċ-Ċittadini 
tematika individwali trid tkun magħmula 
mill-istess parteċipanti f'kull waħda mil-
laqgħat tagħha, biex jiġu żgurati l-koerenza 
u l-konsistenza; jinsisti fuq minimu ta' 
żewġ laqgħat ta' kull agora tematika taċ-
ċittadini, sabiex jagħtu kontribut lill-
Plenarja tal-Konferenza u jirċievu feedback 
globali dwar id-deliberazzjonijiet f'laqgħa 
oħra f'format ta' djalogu; jissottolinja li l-
agoras taċ-ċittadini għandhom ifittxu li 
jilħqu qbil b'kunsens u, fejn dan ma jkunx 
possibbli, tista' tiġi espressa opinjoni tal-
minoranza;
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14. Jitlob li s-sħubija fil-Plenarja tal-
konferenza tkun kostitwita minn:

– il-Parlament Ewropew, li 
jirrappreżenta liċ-ċittadini tal-
Unjoni, b'massimu ta' 135 membru,

– il-Kunsill li jirrappreżenta 
lill-Istati Membri, b'27 membru,

– il-parlamenti nazzjonali, 
b'bejn żewġ membri u erba' membri 
għal kull parlament ta' Stat 
Membru,

– il-Kummissjoni Ewropea, 
irrappreżentata mit-tliet 
Kummissarji korrispondenti,

– il-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-
Reġjuni, b'erba' membri kull 
wieħed,

– is-sħab soċjali fil-livell tal-
UE b'żewġ membri kull wieħed;

14. Jitlob li s-sħubija fil-Plenarja tal-
Konferenza tkun kostitwita minn:

– il-Parlament Ewropew, li 
jirrappreżenta liċ-ċittadini tal-
Unjoni, b'massimu ta' 135 membru,

– il-Kunsill li jirrappreżenta 
lill-Istati Membri, b'27 membru,

– il-parlamenti nazzjonali, 
b'bejn żewġ membri u erba' membri 
għal kull parlament ta' Stat 
Membru,

– il-Kummissjoni Ewropea, 
irrappreżentata mit-tliet 
Kummissarji korrispondenti,

– il-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-
Reġjuni, b'erba' membri kull 
wieħed,

– is-sħab soċjali fil-livell tal-
UE b'żewġ membri kull wieħed,
– l-organizzazzjonijiet mhux 
governattivi fil-livell tal-UE 
b'erba' membri;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jinsisti li r-rappreżentanza tal-
Kunsill trid tkun fil-livell ministerjali u li r-
rappreżentanti mill-Parlament Ewropew u 
mill-parlamenti nazzjonali għandhom 
jiżguraw rappreżentanza politika 
bbilanċjata li tirrifletti d-diversità rispettiva 
tagħhom; jissottolinja li l-partiti 
istituzzjonali tal-Konferenza sejrin 
jipparteċipaw bħala sħab ugwali, u li se tiġi 
żgurata parità stretta bejn il-Parlament 
Ewropew, min-naħa l-waħda, u l-Kunsill u 
l-parlamenti nazzjonali, min-naħa l-oħra; 
jinsisti li jsir sforz biex jintlaħaq kunsens 
fuq ir-rakkomandazzjonijiet tal-Plenarja 
tal-Konferenza jew, bħala minimu, li r-
rakkomandazzjonijiet jirrappreżentaw il-
fehmiet tal-maġġoranza tar-rappreżentanti 
ta' kull waħda mit-tliet istituzzjonijiet tal-
UE u tal-parlamenti nazzjonali;

16. Jinsisti li r-rappreżentanza tal-
Kunsill trid tkun fil-livell ministerjali u li r-
rappreżentanti mill-Parlament Ewropew u 
mill-parlamenti nazzjonali għandhom 
jiżguraw rappreżentanza politika 
bbilanċjata li tirrifletti d-diversità rispettiva 
tagħhom; jissottolinja li l-partiti 
istituzzjonali tal-Konferenza sejrin 
jipparteċipaw bħala sħab ugwali, u li se tiġi 
żgurata parità stretta bejn il-Parlament 
Ewropew, min-naħa l-waħda, u l-Kunsill u 
l-parlamenti nazzjonali, min-naħa l-oħra; 
jinsisti li jsir sforz biex jintlaħaq kunsens 
fuq ir-rakkomandazzjonijiet tal-Plenarja 
tal-Konferenza jew, bħala minimu, li r-
rakkomandazzjonijiet jirrappreżentaw il-
fehmiet tal-maġġoranza tar-rappreżentanti 
ta' kull waħda mit-tliet istituzzjonijiet tal-
UE, tal-parlamenti nazzjonali u tal-agoras 
taċ-Ċittadini u taż-Żgħażagħ;
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