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Poprawka 75
Stéphane Séjourné
w imieniu grupy Renew

Projekt rezolucji B9-0036/2020
Renew, PPE, S&D, Verts/ALE, GUE/NGL
Stanowisko Parlamentu Europejskiego dotyczące konferencji w sprawie przyszłości Europy

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zwraca się o podjęcie środków 
mających na celu zapewnienie wszystkim 
obywatelom (w tym młodym ludziom) 
uczestniczącym w procesie konferencji 
wsparcia w zakresie zwrotu kosztów 
podróży i zakwaterowania oraz, w 
stosownych przypadkach, uzyskania 
zatwierdzonego urlopu w miejscu pracy;

13. zwraca się o podjęcie środków 
mających na celu zapewnienie wszystkim 
obywatelom (w tym młodym ludziom) 
uczestniczącym w procesie konferencji 
wsparcia w zakresie zwrotu kosztów 
podróży i zakwaterowania oraz, w 
stosownych przypadkach, uzyskania 
zatwierdzonego urlopu w miejscu pracy, a 
także zwrotu kosztów socjalnych (np. 
utrata dochodu, opieka dzienna i 
specjalne uregulowania dla osób 
niepełnosprawnych);
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Poprawka 76
Stéphane Séjourné
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Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. proponuje, aby konferencja 
odbywała się podczas sesji plenarnej w 
Parlamencie Europejskim co najmniej dwa 
razy w ciągu półrocza; sugeruje, by na 
pierwszym posiedzeniu zgromadzenia 
plenarnego konferencji przyjąć plan prac 
oraz by po każdym posiedzeniu 
zgromadzenia plenarnego konferencji 
udostępnić uczestnikom konferencji i 
opinii publicznej sprawozdanie plenarne 
zawierające wnioski i sprawozdania grup 
roboczych; jest zdania, że wnioski 
końcowe należy przyjąć na ostatnim 
posiedzeniu zgromadzenia plenarnego 
konferencji, podsumowującym wyniki 
całego procesu konferencji;

17. proponuje, aby konferencja 
odbywała się podczas sesji plenarnej w 
Parlamencie Europejskim co najmniej dwa 
razy w ciągu półrocza; sugeruje, by na 
pierwszym posiedzeniu zgromadzenia 
plenarnego konferencji przyjąć plan prac 
oraz by po każdym posiedzeniu 
zgromadzenia plenarnego konferencji 
udostępnić uczestnikom konferencji i 
opinii publicznej sprawozdanie plenarne 
zawierające wnioski i sprawozdania grup 
roboczych; jest zdania, że wnioski 
końcowe należy przyjąć na ostatnim 
posiedzeniu zgromadzenia plenarnego 
konferencji, podsumowującym wyniki 
całego procesu konferencji; proponuje, aby 
końcowe posiedzenie zgromadzenia 
plenarnego konferencji odbyło się w 
Strasburgu;
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