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Amendamentul 71
Stéphane Séjourné
în numele Grupului Renew
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Poziția Parlamentului European față de Conferința privind viitorul Europei

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. propune, de asemenea, ca selecția 
cetățenilor participanți din rândul tuturor 
cetățenilor UE să fie făcută de instituții 
independente din statele membre, în 
conformitate cu criteriile sus-menționate, și 
să se conceapă criterii care să garanteze că 
politicienii aleși, reprezentanții de rang 
superior ai guvernelor și reprezentanții de 
interese profesionale nu pot participa la 
agorele cetățenilor; cere ca agorele 
cetățenilor să aibă participanți diferiți în 
diferitele locuri de desfășurare, în timp ce 
fiecare agoră tematică a cetățenilor trebuie 
să aibă aceiași participanți la fiecare 
reuniune, pentru a asigura coerența și 
consecvența; insistă ca fiecare agoră 
tematică a cetățenilor să se reunească de 
cel puțin două ori, pentru a contribui la 
plenul conferinței și pentru a primi un 
feedback general cu privire la deliberări în 
cadrul unei alte reuniuni sub formă de 
dialog; subliniază că agorele cetățenilor ar 
trebui să încerce să ajungă la acorduri prin 
consens și că, dacă nu este posibil, se poate 
exprima o opinie minoritară;

11. propune, de asemenea, ca selecția 
cetățenilor participanți din rândul tuturor 
cetățenilor UE să fie făcută aleatoriu de 
instituții independente din statele membre, 
în conformitate cu criteriile 
sus-menționate, și să se conceapă criterii 
care să garanteze că politicienii aleși, 
reprezentanții de rang superior ai 
guvernelor și reprezentanții de interese 
profesionale nu pot participa la agorele 
cetățenilor; cere ca agorele cetățenilor să 
aibă participanți diferiți în diferitele locuri 
de desfășurare, în timp ce fiecare agoră 
tematică a cetățenilor trebuie să aibă 
aceiași participanți la fiecare reuniune, 
pentru a asigura coerența și consecvența; 
insistă ca fiecare agoră tematică a 
cetățenilor să se reunească de cel puțin 
două ori, pentru a contribui la plenul 
conferinței și pentru a primi un feedback 
general cu privire la deliberări în cadrul 
unei alte reuniuni sub formă de dialog; 
subliniază că agorele cetățenilor ar trebui 
să încerce să ajungă la acorduri prin 
consens și că, dacă nu este posibil, se poate 
exprima o opinie minoritară;
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Amendamentul 72
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Poziția Parlamentului European față de Conferința privind viitorul Europei

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. solicită ca din componența plenului 
conferinței să facă parte:

– Parlamentul European, care 
îi reprezintă pe cetățenii Uniunii, cu 
maximum 135 de membri;

– Consiliul, care reprezintă 
statele membre, cu 27 de membri;

– parlamentele naționale, cu 
un număr de doi până la patru 
membri pentru fiecare parlament al 
unui stat membru;

– Comisia Europeană, 
reprezentată de cei trei comisari de 
resort;

– Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul 
Regiunilor, fiecare cu câte patru 
membri;

– partenerii ‑sociali de la 
nivelul UE, fiecare cu câte doi 
membri;

14. solicită ca din componența plenului 
conferinței să facă parte:

– Parlamentul European, care 
îi reprezintă pe cetățenii Uniunii, cu 
maximum 135 de membri;

– Consiliul, care reprezintă 
statele membre, cu 27 de membri;

– parlamentele naționale, cu 
un număr de doi până la patru 
membri pentru fiecare parlament al 
unui stat membru;

– Comisia Europeană, 
reprezentată de cei trei comisari de 
resort;

– Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul 
Regiunilor, fiecare cu câte patru 
membri;

– partenerii sociali de la 
nivelul UE, fiecare cu câte doi 
membri,
– organizațiile 
neguvernamentale de la nivelul 
UE formate din patru membri;
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Amendamentul 73
Stéphane Séjourné
în numele Grupului Renew
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Poziția Parlamentului European față de Conferința privind viitorul Europei

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. insistă asupra ideii că Consiliul 
trebuie să fie reprezentat la nivel de 
miniștri și că reprezentanții Parlamentului 
European și ai parlamentelor naționale ar 
trebui să asigure o reprezentare politică 
echilibrată, care să reflecte diversitatea 
fiecăreia dintre aceste instituții; subliniază 
că părțile instituționale la conferință vor 
participa ca parteneri egali și că se va 
asigura o paritate strictă între Parlamentul 
European, pe de o parte, și Consiliu și 
parlamentele naționale, pe de altă parte; 
insistă să se ajungă la un consens cu privire 
la recomandările plenului conferinței sau, 
cel puțin, ca aceste recomandări să 
reprezinte punctul de vedere al majorității 
reprezentanților fiecărei dintre cele trei 
instituții ale UE și ai parlamentelor 
naționale;

16. insistă asupra ideii că Consiliul 
trebuie să fie reprezentat la nivel de 
miniștri și că reprezentanții Parlamentului 
European și ai parlamentelor naționale ar 
trebui să asigure o reprezentare politică 
echilibrată, care să reflecte diversitatea 
fiecăreia dintre aceste instituții; subliniază 
că părțile instituționale la conferință vor 
participa ca parteneri egali și că se va 
asigura o paritate strictă între Parlamentul 
European, pe de o parte, și Consiliu și 
parlamentele naționale, pe de altă parte; 
insistă să se ajungă la un consens cu privire 
la recomandările plenului conferinței sau, 
cel puțin, ca aceste recomandări să 
reprezinte punctul de vedere al majorității 
reprezentanților fiecărei dintre cele trei 
instituții ale UE, ai parlamentelor 
naționale, precum și ai cetățenilor și ai 
agorelor de tineret;
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