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18.11.2020 A9-0211/1

Pozměňovací návrh 1
Leila Chaibi
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilance evropských voleb
(2020/2088 (INI))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že vyšší volební 
účast rovněž vedla k zisku proevropských 
stran, které obdržely hlasy generací 
mladších lidí, čímž se posílila proevropská 
většina v Evropském parlamentu, ovšem 
volební výsledky euroskeptiků, populistů a 
nacionalistických hnutí ohrožujících 
unijní integrační projekt by měly sloužit 
jako varování;

F. vzhledem k tomu, že vyšší volební 
účast rovněž vedla k zisku extrémně 
pravicových stran, což by mělo sloužit jako 
varování a přinutit k zamyšlení nad naší 
podporou současných politik EU, zejména 
v souvislosti se sociálním dumpingem;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/2

Pozměňovací návrh 2
Leila Chaibi
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilance evropských voleb
(2020/2088 (INI))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že je obtížné 
zjistit, jak složení Parlamentu po sociální 
stránce odráží rozmanitost společnosti; 
vzhledem k tomu, že profesní údaje 
nepatří k informacím, které správní 
útvary Parlamentu od zvolených poslanců 
požadují; vzhledem k tomu, že zvolení 
poslanci sice musí uvádět podrobné 
informace o svém zaměstnání ve svém 
prohlášení o finančních zájmech, ale 
správní útvary Parlamentu tyto údaje 
neshromažďují a nezveřejňují; vzhledem 
k tomu, že vnitrostátní parlamenty tyto 
informace poskytují; vzhledem k tomu, že 
je v obecném zájmu tyto informace mít a 
zveřejňovat, aby se zajistilo, že budou v 
Parlamentu řádně zastoupeny všechny 
socioprofesní kategorie;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/3

Pozměňovací návrh 3
Leila Chaibi
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilance evropských voleb
(2020/2088 (INI))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Kb. vzhledem k tomu, že používání 
anglického jazyka bez tlumočení na 
vyjednávacích schůzích zpravodajů a 
stínových zpravodajů Parlamentu, jakož i 
často pozdní nebo neexistující překlady 
textů evropských orgánů, představují další 
překážku pro pestřejší a věrnější obraz 
evropské sociální rozmanitosti v 
Evropském parlamentu;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/4

Pozměňovací návrh 4
Leila Chaibi
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilance evropských voleb
(2020/2088 (INI))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění W

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

W. vzhledem k tomu, že institucionální 
návrhy, jako jsou nadnárodní kandidátní 
listiny navržené v usnesení Parlamentu ze 
dne 7. února 2018 o složení Evropského 
parlamentu, posunutí evropských 
politických stran a hnutí více do středu 
voleb do Evropského parlamentu, přeměna 
Rady na druhou legislativní komoru Unie, 
jak navrhl Parlament ve svém usnesení ze 
dne 16. února 2017 k možnému vývoji a 
změnám současného institucionálního 
uspořádání Evropské unie, nebo zavedení 
možnosti vytváření předvolebních koalic 
evropských politických stran a hnutí, by 
zásadním způsobem mohly přispět k 
přeměně evropských voleb na jednotné 
evropské volby na rozdíl od souboru 27 
samostatných vnitrostátních voleb, jak je 
tomu v současnosti;

W. vzhledem k tomu, že institucionální 
návrhy, jako jsou nadnárodní kandidátní 
listiny navržené v usnesení Parlamentu ze 
dne 7. února 2018 o složení Evropského 
parlamentu, posunutí evropských 
politických stran a hnutí více do středu 
voleb do Evropského parlamentu, přeměna 
Rady na druhou legislativní komoru Unie, 
jak navrhl Parlament ve svém usnesení ze 
dne 16. února 2017 k možnému vývoji a 
změnám současného institucionálního 
uspořádání Evropské unie, nebo zavedení 
možnosti vytváření předvolebních koalic 
evropských politických stran a hnutí, by 
zásadním způsobem mohly přispět k 
přeměně evropských voleb na klíčovou 
událost, jíž budou předcházet skutečné 
debaty a prezentace protichůdných vizí 
budoucnosti projektu evropské integrace;
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18.11.2020 A9-0211/5

Pozměňovací návrh 5
Leila Chaibi
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilance evropských voleb
(2020/2088 (INI))

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá vyšší účast v evropských 
volbách v roce 2019, což ukazuje, že trend 
klesající volební účasti v Evropě lze 
zvrátit, zároveň však vyjadřuje zklamání 
nad přetrvávající vysokou mírou neúčasti a 
nad tím, že téměř polovina všech 
oprávněných voličů v celé EU nehlasovala; 
uznává důležitou úlohu kampaní vedených 
orgány EU a organizacemi občanské 
společnosti s cílem zvýšit volební účast, 
zejména pokud jde o kampaň Parlamentu 
„Tentokrát budu volit“; zdůrazňuje, že na 
místní, regionální, vnitrostátní a evropské 
úrovni je třeba vyvíjet intenzivnější činnost 
s cílem motivovat voliče k účasti v 
evropských volbách; domnívá se, že 
vysoká volební účast poukazuje na 
rostoucí podíl občanů, kteří považují EU 
za úroveň vhodnou k řešení současných 
výzev, například pokud jde o hospodářství 
a udržitelný rozvoj, změnu klimatu a 
ochranu životního prostředí, sociální a 
genderové nerovnosti, digitální přeměnu, 
podporu svobody, lidských práv a 
demokracie, demografické trendy a o 
geopolitické výzvy, jako je migrace a 
zahraniční politika, bezpečnost a role EU 
ve světě; naléhavě proto vyzývá všechny 
unijní orgány, aby převzaly odpovědnost a 
jednaly v souladu s mandátem, který jim 
přímo či nepřímo udělili občané;

1. vítá vyšší účast v evropských 
volbách v roce 2019, což ukazuje, že trend 
klesající volební účasti v Evropě lze 
zvrátit, zároveň však vyjadřuje zklamání 
nad přetrvávající vysokou mírou neúčasti a 
nad tím, že téměř polovina všech 
oprávněných voličů v celé EU nehlasovala; 
uznává důležitou úlohu kampaní vedených 
orgány EU a organizacemi občanské 
společnosti s cílem zvýšit volební účast, 
zejména pokud jde o kampaň Parlamentu 
„Tentokrát budu volit“; zdůrazňuje, že na 
místní, regionální, vnitrostátní a evropské 
úrovni je třeba vyvíjet intenzivnější činnost 
s cílem motivovat voliče k účasti v 
evropských volbách; domnívá se, že 
vysoká volební účast poukazuje na to, že 
někteří občané považují EU za úroveň 
vhodnou k řešení současných výzev, 
například pokud jde o hospodářství a 
udržitelný rozvoj, změnu klimatu a 
ochranu životního prostředí, sociální a 
genderové nerovnosti, sociální dumping, 
digitální přeměnu, podporu svobody, 
lidských práv a demokracie, demografické 
trendy a o geopolitické výzvy, jako je 
migrace a zahraniční politika, bezpečnost a 
role EU ve světě; naléhavě proto vyzývá 
všechny unijní orgány, aby převzaly 
odpovědnost a jednaly v souladu s 
mandátem, který jim přímo či nepřímo 
udělili občané;
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18.11.2020 A9-0211/6

Pozměňovací návrh 6
Leila Chaibi
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilance evropských voleb
(2020/2088 (INI))

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá podstatné zvýšení volební 
účasti mladých lidí; opětovně vyzývá Radu 
a Komisi, aby během veřejných konzultací 
a prostřednictvím konference o 
budoucnosti Evropy zohlednily obavy 
těchto osob, které jsou zásadní pro životy 
příštích generací; doporučuje, aby členské 
státy zvážily způsoby, jak harmonizovat 
minimální věk voličů, aby se ještě zvýšila 
volební účast mladých voličů;

3. vítá podstatné zvýšení volební 
účasti mladých lidí; opětovně vyzývá Radu 
a Komisi, aby během veřejných konzultací 
a prostřednictvím konference o 
budoucnosti Evropy zohlednily obavy 
těchto osob, které jsou zásadní pro životy 
příštích generací; doporučuje, aby všechny 
členské státy zavedly minimální věk 
voličů, který mladým voličům zajistí jejich 
právoplatné místo ve společnosti; vyzývá 
oněch 13 členských států, v nichž je 
požadovaný minimální věk kandidátů nad 
18 let, aby tento minimální věk na 18 let 
snížily;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/7

Pozměňovací návrh 7
Leila Chaibi
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilance evropských voleb
(2020/2088 (INI))

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vítá skutečnost, že se po posledních 
volbách posílila genderová vyváženost v 
Parlamentu; zdůrazňuje však, že stále 
existuje prostor pro další zlepšení, má-li 
být dosaženo skutečně vyváženého 
zastoupení žen a mužů v Parlamentu, a je 
si vědom toho, že mezi členskými státy 
existují značné rozdíly, které sahají od 
zvolení více než 50 % žen až po 
skutečnost, že do Evropského parlamentu 
nebyla zvolena jediná poslankyně; vyzývá 
členské státy a orgány Unie, aby přijaly 
veškerá nezbytná opatření na podporu 
zásady rovnosti žen a mužů v průběhu 
celého volebního procesu; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že je zapotřebí 
dosáhnout vyváženého genderového 
zastoupení na kandidátních listinách; 
vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s 
Parlamentem a dalšími orgány, jako je 
Benátská komise, vypracovala doporučení 
členským státům s cílem zvýšit zastoupení 
žen v Evropském parlamentu, a vyzývá k 
zavedení kandidátních listin se rovným 
počtem žen a mužů na volitelných 
místech, například pomocí listin, na nichž 
se budou pravidelně střídat kandidáti a 
kandidátky, nebo jiných rovnocenných 
metod, neboť v mnoha členských státech 
neexistují žádné právní předpisy, které by 
zajistily rovné politické zastoupení pro 
účely voleb;

4. kritizuje skutečnost, že výsledek 
voleb nevedl ke skutečné genderové 
vyváženosti v Parlamentu; vyzývá Komisi, 
aby ve spolupráci s Parlamentem a dalšími 
orgány, jako je Benátská komise, 
formulovala doporučení členským státům s 
cílem zvýšit zastoupení žen v Evropském 
parlamentu; vyzývá členské státy, aby v 
rámci svých vnitrostátních volebních 
předpisů zavedly obecnou povinnost 
politických stran sestavovat kandidátní 
listiny se zcela rovným zastoupením žen a 
mužů, kteří se na nich budou rovnoměrně 
střídat; vyzývá rovněž členské státy, které 
mají systém preferenčního hlasování, aby 
za účelem zaručení rovnosti nabízely 
preferenční hlas u sudého počtu 
kandidátů;
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18.11.2020 A9-0211/8

Pozměňovací návrh 8
Leila Chaibi
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilance evropských voleb
(2020/2088 (INI))

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vítá skutečnost, že se po posledních 
volbách posílila genderová vyváženost v 
Parlamentu; zdůrazňuje však, že stále 
existuje prostor pro další zlepšení, má-li 
být dosaženo skutečně vyváženého 
zastoupení žen a mužů v Parlamentu, a je si 
vědom toho, že mezi členskými státy 
existují značné rozdíly, které sahají od 
zvolení více než 50 % žen až po 
skutečnost, že do Evropského parlamentu 
nebyla zvolena jediná poslankyně; vyzývá 
členské státy a orgány Unie, aby přijaly 
veškerá nezbytná opatření na podporu 
zásady rovnosti žen a mužů v průběhu 
celého volebního procesu; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že je zapotřebí 
dosáhnout vyváženého genderového 
zastoupení na kandidátních listinách; 
vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s 
Parlamentem a dalšími orgány, jako je 
Benátská komise, vypracovala doporučení 
členským státům s cílem zvýšit zastoupení 
žen v Evropském parlamentu, a vyzývá k 
zavedení kandidátních listin se rovným 
počtem žen a mužů na volitelných místech, 
například pomocí listin, na nichž se budou 
pravidelně střídat kandidáti a kandidátky, 
nebo jiných rovnocenných metod, neboť v 
mnoha členských státech neexistují žádné 
právní předpisy, které by zajistily rovné 
politické zastoupení pro účely voleb;

4. vítá skutečnost, že se po posledních 
volbách posílila genderová vyváženost v 
Parlamentu; zdůrazňuje však, že stále 
existuje prostor pro další zlepšení, má-li 
být dosaženo skutečně vyváženého 
zastoupení žen a mužů v Parlamentu, a je si 
vědom toho, že mezi členskými státy 
existují značné rozdíly, které sahají od 
zvolení více než 50 % žen až po 
skutečnost, že do Evropského parlamentu 
nebyla zvolena jediná poslankyně; vyzývá 
členské státy a orgány Unie, aby přijaly 
veškerá nezbytná opatření na podporu 
zásady rovnosti žen a mužů v průběhu 
celého volebního procesu; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že je zapotřebí 
dosáhnout vyváženého genderového 
zastoupení na kandidátních listinách; 
vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s 
Parlamentem a dalšími orgány, jako je 
Benátská komise, vypracovala doporučení 
členským státům s cílem zvýšit zastoupení 
žen v Evropském parlamentu, a vyzývá k 
zavedení kandidátních listin s rovným 
počtem žen a mužů na volitelných místech, 
pomocí listin, na nichž se budou pravidelně 
střídat kandidáti a kandidátky, neboť v 
mnoha členských státech neexistují žádné 
právní předpisy, které by zajistily rovné 
politické zastoupení pro účely voleb;
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18.11.2020 A9-0211/9

Pozměňovací návrh 9
Nikolaj Villumsen
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilance evropských voleb
(2020/2088 (INI))

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. je toho názoru, že důvodem, proč z 
postupu jmenování vedoucích kandidátů 
nevzešel po volbách v roce 2019 předseda 
Evropské komise, bylo jednak to, že 
uplatňování tohoto principu nebylo po 
zkušenostech z roku 2014 nijak 
zdokonaleno, a jednak to, že občanům EU 
nebyl tento postup dostatečně vysvětlen a 
oni jej dostatečně nepochopili; má v 
úmyslu reformovat demokratický proces 
výběru předsedy Komise před příštími 
volbami do Evropského parlamentu v roce 
2024; konstatuje však, že volba předsedy 
Komise vždy závisí na zajištění podpory 
většiny poslanců Evropského parlamentu, 
aby byly výsledky voleb plně zohledněny, 
jak stanoví Lisabonská smlouva;

14. je toho názoru, že by se od postupu 
jmenování vedoucích kandidátů mělo 
upustit;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/10

Pozměňovací návrh 10
Nikolaj Villumsen
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilance evropských voleb
(2020/2088 (INI))

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje důležitou úlohu 
nadcházející konference o budoucnosti 
Evropy v diskusi o institucionálních 
záležitostech, a to i s ohledem na výsledky 
voleb do Evropského parlamentu v roce 
2019; vítá společné prohlášení tří orgánů 
EU o konferenci o budoucnosti Evropy a 
vyzývá k jeho rychlému přijetí; připomíná 
závazek předsedkyně Komise zabývat se 
tématy konkrétně souvisejícími s 
demokratickými procesy a 
institucionálními záležitostmi, zejména 
systémem jmenování vedoucích kandidátů 
pro volbu předsedy Evropské komise a 
nadnárodními kandidátními listinami pro 
volby do Evropského parlamentu, a to i v 
souvislosti s konferencí, aniž by byla 
dotčena rozhodnutí přijatá samotnou 
konferencí ohledně seznamu priorit, které 
je třeba řešit;

15. zdůrazňuje důležitou úlohu 
nadcházející konference o budoucnosti 
Evropy v diskusi o institucionálních 
záležitostech, a to i s ohledem na výsledky 
voleb do Evropského parlamentu v roce 
2019; očekává společné prohlášení tří 
orgánů EU o konferenci o budoucnosti 
Evropy a vyzývá k jeho rychlému přijetí; 
připomíná závazek předsedkyně Komise 
zabývat se tématy konkrétně souvisejícími 
s demokratickými procesy a 
institucionálními záležitostmi;

Or. en


