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13.1.2020 B9-0036/71

Alteração 71
Stéphane Séjourné
em nome do Grupo Renew
Gwendoline Delbos-Corfield
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Posição do Parlamento Europeu relativamente à Conferência sobre o Futuro da Europa

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Propõe ainda que a seleção dos 
cidadãos participantes de entre todos os 
cidadãos da UE seja feita por instituições 
independentes nos Estados-Membros em 
conformidade com os critérios acima 
referidos, e que os critérios sejam definidos 
por forma a garantir que os políticos 
eleitos, os altos representantes dos 
governos e os representantes de interesses 
profissionais não possam participar nas 
ágora dos cidadãos;  solicita que as ágoras 
dos cidadãos tenham participantes 
diferentes nos diferentes locais, porquanto 
cada ágora temática deve ser composta 
pelos mesmos participantes em cada uma 
das suas reuniões, a fim de assegurar a 
coerência; insiste na realização de, no 
mínimo, duas reuniões de cada ágora dos 
cidadãos temática, a fim de contribuir para 
a Sessão Plenária da Conferência e receber 
informações gerais sobre as deliberações 
numa reunião separada, em formato de 
diálogo;  sublinha que as ágoras dos 
cidadãos devem procurar chegar a acordo 
por consenso e, sempre que tal não seja 
exequível, deve haver a possibilidade de 
formular uma opinião minoritária;

11. Propõe ainda que a seleção dos 
cidadãos participantes de entre todos os 
cidadãos da UE seja feita de forma 
aleatória por instituições independentes 
nos Estados-Membros em conformidade 
com os critérios acima referidos, e que os 
critérios sejam definidos por forma a 
garantir que os políticos eleitos, os altos 
representantes dos governos e os 
representantes de interesses profissionais 
não possam participar nas ágora dos 
cidadãos; solicita que as ágoras dos 
cidadãos tenham participantes diferentes 
nos diferentes locais, porquanto cada ágora 
temática deve ser composta pelos mesmos 
participantes em cada uma das suas 
reuniões, a fim de assegurar a coerência; 
insiste na realização de, no mínimo, duas 
reuniões de cada ágora dos cidadãos 
temática, a fim de contribuir para a Sessão 
Plenária da Conferência e receber 
informações gerais sobre as deliberações 
numa reunião separada, em formato de 
diálogo; sublinha que as ágoras dos 
cidadãos devem procurar chegar a acordo 
por consenso e, sempre que tal não seja 
exequível, deve haver a possibilidade de 
formular uma opinião minoritária;
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13.1.2020 B9-0036/72

Alteração 72
Daniel Freund
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Posição do Parlamento Europeu relativamente à Conferência sobre o Futuro da Europa

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Solicita que a Sessão Plenária da 
Conferência tenha a seguinte composição:

14. Solicita que a Sessão Plenária da 
Conferência tenha a seguinte composição:

– o Parlamento Europeu, que representa os 
cidadãos da União, com um máximo de 
135 membros,

o Parlamento Europeu, que representa os 
cidadãos da União, com um máximo de 
135 membros,

– o Conselho, que representa os 
Estados-Membros, com 27 membros,

– o Conselho, que representa os 
Estados-Membros, com 27 membros,

– os parlamentos dos Estados-Membros, 
com dois a quatro membros por parlamento 
nacional,

– os parlamentos dos Estados-Membros, 
com dois a quatro membros por parlamento 
nacional,

– a Comissão Europeia, com os três 
comissários competentes,

– a Comissão Europeia, com os três 
comissários competentes,

– o Comité Económico e Social Europeu e 
o Comité das Regiões, cada um com quatro 
membros,

– o Comité Económico e Social Europeu e 
o Comité das Regiões, cada um com quatro 
membros,

– os parceiros sociais ao -nível da UE, cada 
um com dois membros;

– os parceiros sociais ao nível da UE, cada 
um com dois membros;

– as organizações não governamentais a 
nível da UE com quatro membros;
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13.1.2020 B9-0036/73

Alteração 73
Stéphane Séjourné
em nome do Grupo Renew
Gwendoline Delbos-Corfield
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Posição do Parlamento Europeu relativamente à Conferência sobre o Futuro da Europa

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Insiste em que a representação do 
Conselho seja a nível ministerial e que os 
representantes do Parlamento Europeu e 
dos parlamentos nacionais assegurem uma 
representação política equilibrada que 
reflita a respetiva diversidade;   sublinha 
que as partes institucionais da Conferência 
participam como parceiros iguais e que 
será assegurada uma paridade rigorosa 
entre o Parlamento Europeu, por um lado, e 
o Conselho e os parlamentos nacionais, por 
outro; insiste na procura de um consenso 
sobre as recomendações do plenário ou, no 
mínimo, que as recomendações 
representem a opinião da maioria dos 
representantes de cada uma das três 
instituições da UE e dos parlamentos 
nacionais;

16. Insiste em que a representação do 
Conselho seja a nível ministerial e que os 
representantes do Parlamento Europeu e 
dos parlamentos nacionais assegurem uma 
representação política equilibrada que 
reflita a respetiva diversidade; sublinha que 
as partes institucionais da Conferência 
participam como parceiros iguais e que 
será assegurada uma paridade rigorosa 
entre o Parlamento Europeu, por um lado, e 
o Conselho e os parlamentos nacionais, por 
outro; insiste na procura de um consenso 
sobre as recomendações do plenário ou, no 
mínimo, que as recomendações 
representem a opinião da maioria dos 
representantes de cada uma das três 
instituições da UE, dos parlamentos 
nacionais, bem como pelas ágoras dos 
cidadãos e dos jovens;

Or. en


