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Amendamentul 75
Stéphane Séjourné
în numele Grupului Renew

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită să se ia măsuri pentru a se 
asigura că toți cetățenii (inclusiv tinerii) 
care participă la procesul conferinței 
primesc asistență constând în rambursarea 
cheltuielilor de deplasare și de cazare și, 
dacă este cazul, au dreptul la concedii 
autorizate de la locul de muncă;

13. solicită să se ia măsuri pentru a se 
asigura că toți cetățenii (inclusiv tinerii) 
care participă la procesul conferinței 
primesc asistență constând în rambursarea 
cheltuielilor de deplasare și de cazare și, 
dacă este cazul, au dreptul la concedii 
autorizate de la locul de muncă și la 
despăgubiri pentru costurile sociale (de 
exemplu, veniturile pierdute, servicii 
medicale în regim de spitalizare de zi și 
amenajări speciale pentru persoanele cu 
dizabilități);
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Amendamentul 76
Stéphane Séjourné
în numele Grupului Renew

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

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. propune ca conferința să se 
reunească în sesiune plenară cel puțin de 
două ori pe semestru la Parlamentul 
European; sugerează că, la prima sa 
reuniune, plenul conferinței să adopte un 
plan de lucru și că, după fiecare reuniune a 
plenului conferinței, participanților la 
conferință și publicului larg, să li se 
transmită un raport privind sesiunea 
plenară și conținând concluziile și rapoarte 
referitoare la grupurile de lucru; este de 
părere că la reuniunea finală a plenului 
conferinței ar trebui să se adopte 
concluziile finale, care să rezume 
rezultatele întregului proces al conferinței;

17. propune ca conferința să se 
reunească în sesiune plenară cel puțin de 
două ori pe semestru la Parlamentul 
European; sugerează ca, la prima sa 
reuniune, plenul conferinței să adopte un 
plan de lucru și ca, după fiecare reuniune a 
plenului conferinței, participanților la 
conferință și publicului larg să li se 
transmită un raport privind sesiunea 
plenară și conținând concluziile și rapoarte 
referitoare la grupurile de lucru; este de 
părere că la reuniunea finală a plenului 
conferinței ar trebui să se adopte 
concluziile finale, care să rezume 
rezultatele întregului proces al conferinței; 
propune ca reuniunea finală a plenului 
conferinței să aibă loc la Strasbourg;
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