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Poprawka 71
Stéphane Séjourné
w imieniu grupy Renew
Gwendoline Delbos-Corfield
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Stanowisko Parlamentu Europejskiego dotyczące konferencji w sprawie przyszłości Europy

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. proponuje ponadto, aby wyboru 
uczestniczących obywateli spośród 
wszystkich obywateli UE dokonywały 
niezależne instytucje w państwach 
członkowskich zgodnie z wyżej 
wymienionymi kryteriami oraz aby 
kryteria te zostały określone w celu 
zagwarantowania, że wybrani politycy, 
wysocy rangą przedstawiciele rządów i 
przedstawiciele interesów zawodowych nie 
będą mogli uczestniczyć w agorach 
obywatelskich; wzywa do tego, by w 
agorach obywatelskich uczestniczyli różni 
uczestnicy w różnych miejscach, przy 
czym każda z poszczególnych agor 
tematycznych musi składać się z tych 
samych uczestników na każdym z 
posiedzeń, aby zapewnić spójność i 
jednolitość; nalega, by każda tematyczna 
agora obywatelska odbyła co najmniej dwa 
posiedzenia, aby zapewnić wkład na 
zgromadzenie plenarne konferencji i 
uzyskać ogólne informacje zwrotne 
dotyczące obrad na innym posiedzeniu w 
formacie dialogu; podkreśla, że agory 
obywatelskie powinny dążyć do 
osiągnięcia porozumienia w drodze 
konsensusu, a tam, gdzie nie jest to 
możliwe, można wyrazić opinię 
mniejszości;

11. proponuje ponadto, aby wyboru 
uczestniczących obywateli spośród 
wszystkich obywateli UE dokonywały 
losowo niezależne instytucje w państwach 
członkowskich zgodnie z wyżej 
wymienionymi kryteriami oraz aby 
kryteria te zostały określone w celu 
zagwarantowania, że wybrani politycy, 
wysocy rangą przedstawiciele rządów i 
przedstawiciele interesów zawodowych nie 
będą mogli uczestniczyć w agorach 
obywatelskich; wzywa do tego, by w 
agorach obywatelskich uczestniczyli różni 
uczestnicy w różnych miejscach, przy 
czym każda z poszczególnych agor 
tematycznych musi składać się z tych 
samych uczestników na każdym z 
posiedzeń, aby zapewnić spójność i 
jednolitość; nalega, by każda tematyczna 
agora obywatelska odbyła co najmniej dwa 
posiedzenia, aby zapewnić wkład na 
zgromadzenie plenarne konferencji i 
uzyskać ogólne informacje zwrotne 
dotyczące obrad na innym posiedzeniu w 
formacie dialogu; podkreśla, że agory 
obywatelskie powinny dążyć do 
osiągnięcia porozumienia w drodze 
konsensusu, a tam, gdzie nie jest to 
możliwe, można wyrazić opinię 
mniejszości;
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Poprawka 72
Daniel Freund
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Stanowisko Parlamentu Europejskiego dotyczące konferencji w sprawie przyszłości Europy

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. apeluje, aby skład zgromadzenia 
plenarnego konferencji był następujący:

– Parlament Europejski 
reprezentujący obywateli Unii, 
liczący 135 członków,

– Rada reprezentująca 
państwa członkowskie, licząca 27 
członków,

– parlamenty krajowe, liczące 
od dwóch do czterech członków z 
parlamentu każdego państwa 
członkowskiego,

– Komisja Europejska, 
reprezentowana przez trzech 
właściwych komisarzy,

– Europejski Komitet 
Ekonomiczno-Społeczny i Komitet 
Regionów, każdy liczący czterech 
członków,

partnerzy społeczni na szczeblu 
UE, z których każdy liczy dwóch 
członków;

14. apeluje, aby skład zgromadzenia 
plenarnego konferencji był następujący:

– Parlament Europejski 
reprezentujący obywateli Unii, 
liczący 135 członków,

– Rada reprezentująca 
państwa członkowskie, licząca 27 
członków,

– parlamenty krajowe, liczące 
od dwóch do czterech członków z 
parlamentu każdego państwa 
członkowskiego,

– Komisja Europejska, 
reprezentowana przez trzech 
właściwych komisarzy,

– Europejski Komitet 
Ekonomiczno-Społeczny i Komitet 
Regionów, każdy liczący czterech 
członków,

– partnerzy społeczni na 
szczeblu UE, z których każdy liczy 
dwóch członków,
– organizacje pozarządowe 
na szczeblu UE, reprezentowane 
przez czterech członków;
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Poprawka 73
Stéphane Séjourné
w imieniu grupy Renew
Gwendoline Delbos-Corfield
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Stanowisko Parlamentu Europejskiego dotyczące konferencji w sprawie przyszłości Europy

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. nalega, aby Rada była 
reprezentowana na szczeblu 
ministerialnym oraz aby przedstawiciele 
Parlamentu Europejskiego i parlamentów 
krajowych zapewnili zrównoważoną 
reprezentację polityczną odzwierciedlającą 
ich różnorodność; podkreśla, że strony 
instytucjonalne konferencji będą 
uczestniczyć w niej jako równorzędni 
partnerzy i że zapewniona zostanie ścisła 
parytetowość między Parlamentem 
Europejskim z jednej strony, a Radą i 
parlamentami krajowymi z drugiej strony; 
nalega, by dążyć do osiągnięcia 
konsensusu w sprawie zaleceń 
przedstawionych na zgromadzeniu 
plenarnym konferencji lub, co najmniej, by 
zalecenia te odzwierciedlały poglądy 
większości przedstawicieli każdej z trzech 
instytucji UE oraz parlamentów 
krajowych;

16. nalega, aby Rada była 
reprezentowana na szczeblu 
ministerialnym oraz aby przedstawiciele 
Parlamentu Europejskiego i parlamentów 
krajowych zapewnili zrównoważoną 
reprezentację polityczną odzwierciedlającą 
ich różnorodność; podkreśla, że strony 
instytucjonalne konferencji będą 
uczestniczyć w niej jako równorzędni 
partnerzy i że zapewniona zostanie ścisła 
parytetowość między Parlamentem 
Europejskim z jednej strony, a Radą i 
parlamentami krajowymi z drugiej strony; 
nalega, by dążyć do osiągnięcia 
konsensusu w sprawie zaleceń 
przedstawionych na zgromadzeniu 
plenarnym konferencji lub, co najmniej, by 
zalecenia te odzwierciedlały poglądy 
większości przedstawicieli każdej z trzech 
instytucji UE, parlamentów krajowych 
oraz agory młodzieżowej i obywatelskiej;
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