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Predlog spremembe 71
Stéphane Séjourné
v imenu skupine Renew
Gwendoline Delbos-Corfield
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Stališče Evropskega parlamenta o konferenci o prihodnosti Evrope

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. predlaga tudi, da bi izbor 
sodelujočih državljanov opravile neodvisne 
institucije v državah članicah v skladu z 
zgoraj navedenimi merili in da bi se 
opredelila merila za zagotavljanje, da 
izvoljeni politiki, visoki predstavniki vlad 
in predstavniki poklicnih interesov ne bi 
mogli sodelovati v agorah državljanov; 
poziva, naj imajo agore državljanov 
različne udeležence na različnih lokacijah, 
medtem ko naj se vseh sej posamezne 
tematske agore udeležujejo vedno isti 
udeleženci, da bi zagotovili skladnost in 
doslednost; vztraja na najmanj dveh sejah 
vsake tematske agore državljanov, da bi 
lahko prispevali k plenarnemu zasedanju 
konference in pridobili splošne povratne 
informacije o razpravah na drugem 
srečanju v obliki dialoga; poudarja, da bi si 
morale agore državljanov prizadevati za 
soglasje, če to ne bi bilo mogoče, pa lahko 
izrazijo manjšinsko mnenje;

11. predlaga tudi, da bi naključni izbor 
sodelujočih državljanov opravile neodvisne 
institucije v državah članicah v skladu z 
zgoraj navedenimi merili in da bi se 
opredelila merila za zagotavljanje, da 
izvoljeni politiki, visoki predstavniki vlad 
in predstavniki poklicnih interesov ne bi 
mogli sodelovati v agorah državljanov; 
poziva, naj imajo agore državljanov 
različne udeležence na različnih lokacijah, 
medtem ko naj se vseh sej posamezne 
tematske agore udeležujejo vedno isti 
udeleženci, da bi zagotovili skladnost in 
doslednost; vztraja na najmanj dveh sejah 
vsake tematske agore državljanov, da bi 
lahko prispevali k plenarnemu zasedanju 
konference in pridobili splošne povratne 
informacije o razpravah na drugem 
srečanju v obliki dialoga; poudarja, da bi si 
morale agore državljanov prizadevati za 
soglasje, če to ne bi bilo mogoče, pa lahko 
izrazijo manjšinsko mnenje;
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Predlog spremembe 72
Daniel Freund
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Stališče Evropskega parlamenta o konferenci o prihodnosti Evrope

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva, naj bo sestava plenarnega 
zasedanja konference sledeča:

– Evropski parlament, ki 
zastopa državljane Unije, z največ 
135 člani,

– Svet, ki zastopa države 
članice, s 27 člani,

– nacionalni parlamenti, 2–4 
člani iz vsake države članice,

– Evropska komisija, ki jo 
zastopajo trije komisarji,

– Evropski ekonomsko-
socialni odbor in Odbor regij s po 
štirimi člani,

– socialni partnerji na ravni 
EU s po dvema članoma;

14. poziva, naj bo sestava plenarnega 
zasedanja konference sledeča:

– Evropski parlament, ki 
zastopa državljane Unije, z največ 
135 člani,

– Svet, ki zastopa države 
članice, s 27 člani,

– nacionalni parlamenti, 2–4 
člani iz vsake države članice,

– Evropska komisija, ki jo 
zastopajo trije komisarji,

– Evropski ekonomsko-
socialni odbor in Odbor regij s po 
štirimi člani,

– socialni partnerji na ravni 
EU s po dvema članoma;

– nevladne organizacije na 
ravni EU s štirimi člani;
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Predlog spremembe 73
Stéphane Séjourné
v imenu skupine Renew
Gwendoline Delbos-Corfield
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije B9-0036/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Stališče Evropskega parlamenta o konferenci o prihodnosti Evrope

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. vztraja, da morajo biti predstavniki 
Sveta na ministrski ravni in da bi morali 
predstavniki Evropskega parlamenta in 
nacionalnih parlamentov zagotoviti 
uravnoteženo politično zastopanost, ki bi 
odražala njihovo raznolikost; poudarja, da 
bodo institucionalne strani pri konferenci 
sodelovale kot enakovredne partnerice in 
da bo zagotovljena stroga enakopravnost 
med Evropskim parlamentom na eni ter 
Svetom in nacionalnimi parlamenti na 
drugi strani; vztraja, da si je treba 
prizadevati za dosego soglasja o 
priporočilih plenarnega zasedanja 
konference oziroma vsaj za to, da bi 
priporočila predstavljala mnenje večine 
predstavnikov vseh treh institucij EU in 
nacionalnih parlamentov;

16. vztraja, da morajo biti predstavniki 
Sveta na ministrski ravni in da bi morali 
predstavniki Evropskega parlamenta in 
nacionalnih parlamentov zagotoviti 
uravnoteženo politično zastopanost, ki bi 
odražala njihovo raznolikost; poudarja, da 
bodo institucionalne strani pri konferenci 
sodelovale kot enakovredne partnerice in 
da bo zagotovljena stroga enakopravnost 
med Evropskim parlamentom na eni ter 
Svetom in nacionalnimi parlamenti na 
drugi strani; vztraja, da si je treba 
prizadevati za dosego soglasja o 
priporočilih plenarnega zasedanja 
konference oziroma vsaj za to, da bi 
priporočila predstavljala mnenje večine 
predstavnikov vseh treh institucij EU, 
nacionalnih parlamentov ter agor 
državljanov in mladih;
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