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Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη Διάσκεψη για το Μέλλον της 
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Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί να γίνουν οι διευθετήσεις 
ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες 
(συμπεριλαμβανομένων των νέων) που 
συμμετέχουν στη διαδικασία της 
Διάσκεψης λαμβάνουν στήριξη όσον 
αφορά την επιστροφή των εξόδων ταξιδίου 
και διαμονής και, κατά περίπτωση, τη 
διευθέτηση της λήψης άδειας απουσίας 
από την εργασία τους·

13. ζητεί να γίνουν οι διευθετήσεις 
ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες 
(συμπεριλαμβανομένων των νέων) που 
συμμετέχουν στη διαδικασία της 
Διάσκεψης λαμβάνουν στήριξη όσον 
αφορά την επιστροφή των εξόδων ταξιδίου 
και διαμονής και, κατά περίπτωση, τη 
διευθέτηση της λήψης άδειας απουσίας 
από την εργασία τους και αποζημίωση για 
κοινωνικές δαπάνες (π.χ. για απώλεια 
εισοδήματος, παιδικό σταθμό και ειδικές 
ρυθμίσεις για άτομα με αναπηρίες)·
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17. προτείνει να συνέρχεται η 
Διάσκεψη σε σύνοδο Ολομέλειας 
τουλάχιστον δύο φορές ανά εξάμηνο στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· προτείνει να 
εγκρίνει η ολομέλεια της Διάσκεψης κατά 
την πρώτη συνεδρίασή της σχέδιο 
εργασίας και, μετά από κάθε συνεδρίαση 
της Ολομέλειας της Διάσκεψης, να τίθεται 
στη διάθεση των συμμετεχόντων στη 
Διάσκεψη και του ευρέος κοινού έκθεση 
της ολομέλειας με συμπεράσματα και 
εκθέσεις των ομάδων εργασίας· είναι της 
άποψης ότι κατά την τελευταία 
συνεδρίαση της Ολομέλειας της 
Διάσκεψης θα πρέπει να εγκριθούν τα 
τελικά συμπεράσματα, στα οποία θα 
συνοψίζονται τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας της Διάσκεψης στο σύνολό 
της·

17. προτείνει να συνέρχεται η 
Διάσκεψη σε σύνοδο Ολομέλειας 
τουλάχιστον δύο φορές ανά εξάμηνο στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· προτείνει να 
εγκρίνει η ολομέλεια της Διάσκεψης κατά 
την πρώτη συνεδρίασή της σχέδιο 
εργασίας και, μετά από κάθε συνεδρίαση 
της Ολομέλειας της Διάσκεψης, να τίθεται 
στη διάθεση των συμμετεχόντων στη 
Διάσκεψη και του ευρέος κοινού έκθεση 
της ολομέλειας με συμπεράσματα και 
εκθέσεις των ομάδων εργασίας· είναι της 
άποψης ότι κατά την τελευταία 
συνεδρίαση της Ολομέλειας της 
Διάσκεψης θα πρέπει να εγκριθούν τα 
τελικά συμπεράσματα, στα οποία θα 
συνοψίζονται τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας της Διάσκεψης στο σύνολό 
της· προτείνει να πραγματοποιηθεί στο 
Στρασβούργο η τελική συνεδρίαση της 
Ολομέλειας της Διάσκεψης·
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