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13.1.2020 B9-0036/75

Predlog spremembe 75
Stéphane Séjourné
v imenu skupine Renew

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

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. zahteva, da se za vse državljane 
(tudi mlade), ki sodelujejo v procesu 
konference, uredi povrnitev potnih 
stroškov in stroškov nastanitve in, kadar je 
to primerno, dovoljeno odsotnost z 
delovnega mesta;

13. zahteva, da se za vse državljane 
(tudi mlade), ki sodelujejo v procesu 
konference, uredi povrnitev potnih 
stroškov in stroškov nastanitve in, kadar je 
to primerno, dovoljeno odsotnost z 
delovnega mesta ter povrnitev socialnih 
stroškov (npr. izguba dohodka, dnevno 
varstvo in posebna ureditev za invalide);
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13.1.2020 B9-0036/76

Predlog spremembe 76
Stéphane Séjourné
v imenu skupine Renew

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

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. predlaga, da bi se konferenca 
sestala na plenarnem zasedanju vsaj 
dvakrat na polletje v Evropskem 
parlamentu; predlaga, da bi konferenca na 
svojem prvem plenarnem zasedanju 
sprejela delovni načrt in da bi se po 
vsakem plenarnem zasedanju pripravilo 
poročilo s sklepi ter poročila delovnih 
skupin za udeležence konference in 
splošno javnost; meni, da bi bilo treba 
končne sklepe sprejeti na zadnjem 
zasedanju konference, kjer bi bili povzeti 
rezultati procesa konference kot celote;

17. predlaga, da bi se konferenca 
sestala na plenarnem zasedanju vsaj 
dvakrat na polletje v Evropskem 
parlamentu; predlaga, da bi konferenca na 
svojem prvem plenarnem zasedanju 
sprejela delovni načrt in da bi se po 
vsakem plenarnem zasedanju pripravilo 
poročilo s sklepi ter poročila delovnih 
skupin za udeležence konference in 
splošno javnost; meni, da bi bilo treba 
končne sklepe sprejeti na zadnjem 
zasedanju konference, kjer bi bili povzeti 
rezultati procesa konference kot celote; 
predlaga, naj bo zaključno plenarno 
zasedanje konference v Strasbourgu;
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