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B9-0036/71

Ändringsförslag 71
Stéphane Séjourné
för Renew-gruppen
Gwendoline Delbos-Corfield
för Verts/ALE-gruppen
Förslag till resolution
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Europaparlamentets ståndpunkt om konferensen om Europas framtid

B9-0036/2020

Förslag till resolution
Punkt 11
Förslag till resolution

Ändringsförslag

11.
Europaparlamentet föreslår
dessutom att urvalet bland alla
unionsmedborgare av de medborgare som
ska delta ska skötas av oberoende
institutioner i medlemsstaterna, i enlighet
med de ovannämnda kriterierna, och att det
tas fram kriterier som garanterar att inte
folkvalda politiker, högre uppsatta
offentliga tjänstemän och företrädare för
yrkesintressen kan delta i Medborgarnas
Agora. Parlamentet yrkar på att
Medborgarnas Agora ska ha olika deltagare
på olika orter, varvid varje enskilt
temainriktat Medborgarnas Agora, av
omsorg om enhetlighet och konsekvens,
måste ha samma deltagare vid vart och ett
av sina möten. Parlamentet håller fast vid
att varje enskilt temainriktat Medborgarnas
Agora, ska hålla minst två möten, för att
kunna ge bidrag till konferensens
plenarförsamling och få övergripande
respons i dialogformat vid ett annat möte.
Parlamentet understryker att Medborgarnas
Agora bör eftersträva enighet genom
konsensus. Om detta inte går kan en
minoritetsuppfattning uttryckas.

11.
Europaparlamentet föreslår
dessutom att urvalet bland alla
unionsmedborgare av de medborgare som
ska delta ska skötas av oberoende
institutioner i medlemsstaterna, i form av
ett slumpmässigt urval i enlighet med de
ovannämnda kriterierna, och att det tas
fram kriterier som garanterar att inte
folkvalda politiker, högre uppsatta
offentliga tjänstemän och företrädare för
yrkesintressen kan delta i Medborgarnas
Agora. Parlamentet yrkar på att
Medborgarnas Agora ska ha olika deltagare
på olika orter, varvid varje enskilt
temainriktat Medborgarnas Agora, av
omsorg om enhetlighet och konsekvens,
måste ha samma deltagare vid vart och ett
av sina möten. Parlamentet håller fast vid
att varje enskilt temainriktat Medborgarnas
Agora, ska hålla minst två möten, för att
kunna ge bidrag till konferensens
plenarförsamling och få övergripande
respons i dialogformat vid ett annat möte.
Parlamentet understryker att Medborgarnas
Agora bör eftersträva enighet genom
konsensus. Om detta inte går kan en
minoritetsuppfattning uttryckas.
Or. en

AM\1196422SV.docx

SV

PE643.460v01-00
Förenade i mångfalden

SV

13.1.2020

B9-0036/72

Ändringsförslag 72
Daniel Freund
för Verts/ALE-gruppen
Förslag till resolution
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Europaparlamentets ståndpunkt om konferensen om Europas framtid

B9-0036/2020

Förslag till resolution
Punkt 14
Förslag till resolution

Ändringsförslag

14.
Europaparlamentet begär att
konferensens plenarförsamling ska bestå av

14.
Europaparlamentet begär att
konferensens plenarförsamling ska bestå av

–

Europaparlamentet, som med högst
135 ledamöter ska företräda
unionsmedborgarna,

–

Europaparlamentet, som med högst
135 ledamöter ska företräda
unionsmedborgarna,

–

rådet som med 27 ledamöter ska
företräda medlemsstaterna,

–

rådet som med 27 ledamöter ska
företräda medlemsstaterna,

–

de nationella parlamenten, med
mellan två och fyra ledamöter per
medlemsstatsparlament,

–

de nationella parlamenten, med mellan
två och fyra ledamöter per
medlemsstatsparlament,

–

kommissionen, företrädd av de tre
kommissionsledamöterna med
motsvarande ansvarsområden,

–

kommissionen, företrädd av de tre
kommissionsledamöterna med
motsvarande ansvarsområden,

–

Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén och Regionkommittén,
företrädda med fyra ledamöter var,

–

Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén och Regionkommittén,
företrädda med fyra ledamöter var,

–

arbetsmarknadens parter på EU‑nivå,
företrädda med två ledamöter var.

–

arbetsmarknadens parter på EU‑nivå,
företrädda med två ledamöter var,

–

icke-statliga organisationer på
EU-nivå, företrädda med fyra
ledamöter.
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B9-0036/73

Ändringsförslag 73
Stéphane Séjourné
för Renew-gruppen
Gwendoline Delbos-Corfield
för Verts/ALE-gruppen
Förslag till resolution
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Europaparlamentets ståndpunkt om konferensen om Europas framtid

B9-0036/2020

Förslag till resolution
Punkt 16
Förslag till resolution

Ändringsförslag

16.
Europaparlamentet håller fast vid
att rådets företrädare måste vara ministrar
och att både Europaparlamentet och de
nationella parlamenten måste vara
företrädda med politisk balans för att deras
respektive mångfald ska komma till synes.
Parlamentet understryker att konferensens
institutionella parter kommer att delta som
inbördes likvärdiga och att en rigoröst
jämn fördelning kommer att tillförsäkras
mellan å ena sidan Europaparlamentet och
å andra sidan rådet och de nationella
parlamenten. Parlamentet håller fast vid att
man i fråga om rekommendationerna från
konferensens plenarförsamling eftersträvar
att de antas enhälligt, eller åtminstone att
rekommendationerna företräder
synpunkterna från flertalet företrädare, dels
för var och en av de tre EU-institutionerna,
dels för de nationella parlamenten.

16.
Europaparlamentet håller fast vid
att rådets företrädare måste vara ministrar
och att både Europaparlamentet och de
nationella parlamenten måste vara
företrädda med politisk balans för att deras
respektive mångfald ska komma till synes.
Parlamentet understryker att konferensens
institutionella parter kommer att delta som
inbördes likvärdiga och att en rigoröst
jämn fördelning kommer att tillförsäkras
mellan å ena sidan Europaparlamentet och
å andra sidan rådet och de nationella
parlamenten. Parlamentet håller fast vid att
man i fråga om rekommendationerna från
konferensens plenarförsamling eftersträvar
att de antas enhälligt, eller åtminstone att
rekommendationerna företräder
synpunkterna från flertalet företrädare, dels
för var och en av de tre EU-institutionerna,
dels för de nationella parlamenten och dels
för Medborgarnas Agora och
Ungdomens Agora.
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