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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

18.11.2020 A9-0211/1

Τροπολογία 1
Leila Chaibi
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0211/2020
Pascal Durand
Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών
(2020/2088(INI))

Πρόταση ψηφίσματοςΑιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
υψηλότερη συμμετοχή συνδεόταν επίσης 
με κέρδη για τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα 
τα οποία έλαβαν ψήφους από τις νεότερες 
γενιές, γεγονός που αύξησε την 
φιλοευρωπαϊκή πλειοψηφία στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και ότι τα 
αποτελέσματα των ευρωσκεπτικιστών, 
των λαϊκιστών και των εθνικιστικών 
κινημάτων, που απειλούν το σχέδιο 
ολοκλήρωσης της ΕΕ, θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη ως προειδοποίηση·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
υψηλότερη συμμετοχή συνδεόταν επίσης 
με κέρδη για τα ακροδεξιά κόμματα, 
γεγονός που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 
ως προειδοποίηση και να θέσει υπό 
αμφισβήτηση την υποστήριξή μας προς 
τις τρέχουσες πολιτικές της ΕΕ, ιδίως 
όσον αφορά το κοινωνικό ντάμπινγκ·
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18.11.2020 A9-0211/2

Τροπολογία 2
Leila Chaibi
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0211/2020
Pascal Durand
Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών
(2020/2088 (INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
δύσκολο να διαπιστωθεί κατά πόσον το 
Κοινοβούλιο αντικατοπτρίζει την 
κοινωνική ποικιλομορφία της κοινωνίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση του 
Κοινοβουλίου δεν απαιτεί από τους 
εκλεγμένους εκπροσώπους να παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με το επάγγελμά 
τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο 
που οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι πρέπει να 
παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις 
επαγγελματικές τους δραστηριότητες στη 
δήλωσή τους οικονομικών συμφερόντων, 
η οποία δημοσιεύεται, η διοίκηση του 
Κοινοβουλίου δεν καταρτίζει ούτε 
δημοσιεύει στατιστικές σχετικά με τα 
στοιχεία αυτά· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
τα εθνικά κοινοβούλια καθιστούν τις 
πληροφορίες αυτές διαθέσιμες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι προς το 
δημόσιο συμφέρον να υφίστανται 
επεξεργασία και να δημοσιεύονται οι εν 
λόγω πληροφορίες, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι όλες οι κοινωνικο-
επαγγελματικές κατηγορίες 
εκπροσωπούνται επαρκώς στο 
Κοινοβούλιο·
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Τροπολογία 3
Leila Chaibi
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0211/2020
Pascal Durand
Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών
(2020/2088 (INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 
της αγγλικής γλώσσας χωρίς διερμηνεία 
σε συνεδριάσεις διαπραγμάτευσης με τον 
εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και η 
καθυστερημένη παράδοση ή μη 
διαθεσιμότητα μεταφράσεων εγγράφων 
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ 
εμποδίζουν περαιτέρω την πιο 
διαφοροποιημένη και αντιπροσωπευτική 
αποτύπωση της κοινωνικής πολυμορφίας 
της Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·
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Τροπολογία 4
Leila Chaibi
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0211/2020
Pascal Durand
Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών
(2020/2088 (INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θεσμικές 
προτάσεις, όπως τα υπερεθνικά 
ψηφοδέλτια που αναφέρονται από το 
Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 7ης 
Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τη σύνθεση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η 
αυξημένη παρουσία των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και κινημάτων στο 
προσκήνιο των ευρωπαϊκών εκλογών, η 
μετατροπή του Συμβουλίου σε δεύτερο 
νομοθετικό σώμα της Ένωσης όπως 
προτείνεται στο ψήφισμα που ενέκρινε το 
Κοινοβούλιο στις16 Φεβρουαρίου 2017 
σχετικά με πιθανές εξελίξεις και 
αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική 
δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή η θέσπιση 
της δυνατότητας για τα ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα και κινήματα να 
διαμορφώνουν προεκλογικούς 
συνασπισμούς, θα μπορούσαν να 
συμβάλουν στη μετατροπή των 
ευρωπαϊκών εκλογών σε ενιαία 
ευρωπαϊκή εκλογική διαδικασία αντί για 
ένα σύνολο 27 χωριστών εθνικών 
εκλογών, όπως είναι σήμερα·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θεσμικές 
προτάσεις, όπως τα υπερεθνικά 
ψηφοδέλτια που αναφέρονται από το 
Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 7ης 
Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τη σύνθεση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η 
αυξημένη παρουσία των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και κινημάτων στο 
προσκήνιο των ευρωπαϊκών εκλογών, η 
μετατροπή του Συμβουλίου σε δεύτερο 
νομοθετικό σώμα της Ένωσης όπως 
προτείνεται στο ψήφισμα που ενέκρινε το 
Κοινοβούλιο στις16 Φεβρουαρίου 2017 
σχετικά με πιθανές εξελίξεις και 
αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική 
δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή η θέσπιση 
της δυνατότητας για τα ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα και κινήματα να 
διαμορφώνουν προεκλογικούς 
συνασπισμούς, θα μπορούσαν να 
συμβάλουν στη μετατροπή των 
ευρωπαϊκών εκλογών σε σημαντική 
εκδήλωση, της οποίας προηγούνται η 
διεξαγωγή ουσιαστικού διαλόγου και η 
παρουσίαση αντικρουόμενων οραμάτων 
για το μέλλον του εγχειρήματος της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·
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Τροπολογία 5
Leila Chaibi
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0211/2020
Pascal Durand
Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών
(2020/2088 (INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής στις 
ευρωπαϊκές εκλογές του 2019, γεγονός που 
αποδεικνύει ότι η τάση μείωσης της 
συμμετοχής των ψηφοφόρων στην Ευρώπη 
μπορεί να αντιστραφεί, αλλά ταυτόχρονα 
εκφράζει την απογοήτευσή του για το 
συνεχιζόμενο υψηλό ποσοστό αποχής και 
για το γεγονός ότι σε ολόκληρη την ΕΕ 
σχεδόν οι μισοί από όλους τους 
ψηφοφόρους που είχαν δικαίωμα να 
ψηφίσουν δεν το έπραξαν· αναγνωρίζει τον 
σημαντικό ρόλο των εκστρατειών των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
για την αύξηση της συμμετοχής, ιδίως της 
εκστρατείας του Κοινοβουλίου «Αυτή τη 
φορά ψηφίζω»· τονίζει ότι πρέπει να 
αναληφθούν περισσότερες δράσεις σε 
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο, για να δοθούν κίνητρα 
στους ψηφοφόρους ώστε να συμμετάσχουν 
στις ευρωπαϊκές εκλογές· είναι της άποψης 
ότι αυτή η αυξημένη συμμετοχή δείχνει 
πως όλο και περισσότεροι πολίτες 
θεωρούν ότι η ΕΕ είναι το κατάλληλο 
επίπεδο στο οποίο πρέπει να 
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της εποχής 
μας, όπως για παράδειγμα η οικονομία και 
η βιώσιμη ανάπτυξη, η κλιματική αλλαγή 
και η προστασία του περιβάλλοντος, οι 
κοινωνικές ανισότητες και οι ανισότητες 

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής στις 
ευρωπαϊκές εκλογές του 2019, γεγονός που 
αποδεικνύει ότι η τάση μείωσης της 
συμμετοχής των ψηφοφόρων στην Ευρώπη 
μπορεί να αντιστραφεί, αλλά ταυτόχρονα 
εκφράζει την απογοήτευσή του για το 
συνεχιζόμενο υψηλό ποσοστό αποχής και 
για το γεγονός ότι σε ολόκληρη την ΕΕ 
σχεδόν οι μισοί από όλους τους 
ψηφοφόρους που είχαν δικαίωμα να 
ψηφίσουν δεν το έπραξαν· αναγνωρίζει τον 
σημαντικό ρόλο των εκστρατειών των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
για την αύξηση της συμμετοχής, ιδίως της 
εκστρατείας του Κοινοβουλίου «Αυτή τη 
φορά ψηφίζω»· τονίζει ότι πρέπει να 
αναληφθούν περισσότερες δράσεις σε 
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο, για να δοθούν κίνητρα 
στους ψηφοφόρους ώστε να συμμετάσχουν 
στις ευρωπαϊκές εκλογές· είναι της άποψης 
ότι αυτή η αυξημένη συμμετοχή φαίνεται 
να δείχνει πως ορισμένοι πολίτες θεωρούν 
ότι η ΕΕ είναι το κατάλληλο επίπεδο στο 
οποίο πρέπει να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις της εποχής μας, όπως για 
παράδειγμα η οικονομία και η βιώσιμη 
ανάπτυξη, η κλιματική αλλαγή και η 
προστασία του περιβάλλοντος, οι 
κοινωνικές ανισότητες και οι ανισότητες 
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μεταξύ των φύλων, η ψηφιακή 
επανάσταση, η προώθηση της ελευθερίας, 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
δημοκρατίας, τα δημογραφικά ζητήματα, 
καθώς και οι γεωπολιτικοί 
προβληματισμοί, όπως η μετανάστευση 
και η εξωτερική πολιτική, η ασφάλεια και 
ο ρόλος της ΕΕ στον κόσμο· καλεί, 
συνεπώς, όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να 
ενεργήσουν βάσει της εντολής που τους 
έχει δοθεί, άμεσα ή έμμεσα, από τους 
πολίτες·

μεταξύ των φύλων, το κοινωνικό 
ντάμπινγκ, η ψηφιακή επανάσταση, η 
προώθηση της ελευθερίας, των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
δημοκρατίας, τα δημογραφικά ζητήματα, 
καθώς και οι γεωπολιτικοί 
προβληματισμοί, όπως η μετανάστευση 
και η εξωτερική πολιτική, η ασφάλεια και 
ο ρόλος της ΕΕ στον κόσμο· καλεί, 
συνεπώς, όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να 
ενεργήσουν βάσει της εντολής που τους 
έχει δοθεί, άμεσα ή έμμεσα, από τους 
πολίτες·
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Τροπολογία 6
Leila Chaibi
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0211/2020
Pascal Durand
Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών
(2020/2088 (INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη σημαντική αύξηση της συμμετοχής των 
νέων στις εκλογές· επαναλαμβάνει την 
έκκλησή του προς το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να λάβουν υπόψη τις ανησυχίες 
τους, οι οποίες έχουν ζωτική σημασία για 
τη ζωή των επόμενων γενεών, μέσω 
διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσής και 
της Διάσκεψης για το μέλλον της 
Ευρώπης· συνιστά στα κράτη μέλη να 
εξετάσουν την εναρμόνιση της ελάχιστης 
ηλικίας των ψηφοφόρων, προκειμένου να 
ενισχυθεί περαιτέρω η συμμετοχή των 
νέων ψηφοφόρων·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη σημαντική αύξηση της συμμετοχής των 
νέων στις εκλογές· επαναλαμβάνει την 
έκκλησή του προς το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να λάβουν υπόψη τις ανησυχίες 
τους, οι οποίες έχουν ζωτική σημασία για 
τη ζωή των επόμενων γενεών, μέσω 
διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσής και 
της Διάσκεψης για το μέλλον της 
Ευρώπης· συνιστά σε όλα τα κράτη μέλη 
να θεσπίσουν ελάχιστη ηλικία ψήφου, 
προκειμένου να δοθεί στους νέους η θέση 
που τους αρμόζει στις κοινωνίες μας· 
καλεί τα 13 κράτη μέλη στα οποία η 
ελάχιστη απαιτούμενη ηλικία των 
υποψηφίων είναι άνω των 18 ετών να 
μειώσουν αυτή την ελάχιστη ηλικία στα 
18 έτη·
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18.11.2020 A9-0211/7

Τροπολογία 7
Leila Chaibi
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0211/2020
Pascal Durand
Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών
(2020/2088 (INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι η ισόρροπη εκπροσώπηση 
των φύλων στο Κοινοβούλιο έχει 
βελτιωθεί μετά τις τελευταίες εκλογές· 
τονίζει, ωστόσο, ότι υπάρχει ακόμη 
περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση 
προκειμένου να επιτευχθεί ένα 
πραγματικά ισορροπημένο από άποψη 
φύλου Κοινοβούλιο και αναγνωρίζει ότι 
υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ 
των κρατών μελών, από την εκλογή 
γυναικών σε ποσοστό άνω του 50 % έως 
τη μη εκλογή ούτε μίας γυναίκας 
βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 
καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά 
όργανα της Ένωσης να λάβουν κάθε 
αναγκαίο μέτρο για να προαγάγουν την 
αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών καθ’ όλη την εκλογική 
διαδικασία· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι 
είναι σημαντική η ισόρροπη 
εκπροσώπηση των δύο φύλων στα 
εκλογικά ψηφοδέλτια· καλεί την 
Επιτροπή, σε συνεργασία με το 
Κοινοβούλιο και άλλα όργανα, όπως η 
Επιτροπή της Βενετίας, να διατυπώσει 
συστάσεις προς τα κράτη μέλη με σκοπό 
την αύξηση της εκπροσώπησης των 
γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
και ζητεί την κατάρτιση ψηφοδελτίων με 
ίσο αριθμό ανδρών και γυναικών 
υποψηφίων σε εκλόγιμες θέσεις, για 

4. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το 
αποτέλεσμα των εκλογών δεν οδήγησε σε 
πραγματικά ισόρροπη εκπροσώπηση των 
φύλων στο Κοινοβούλιο· καλεί την 
Επιτροπή, σε συνεργασία με το 
Κοινοβούλιο και άλλα όργανα, όπως η 
Επιτροπή της Βενετίας, να διατυπώσει 
συστάσεις προς τα κράτη μέλη με σκοπό 
την αύξηση της εκπροσώπησης των 
γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· 
ζητεί από τα κράτη μέλη να 
ενσωματώσουν στους εθνικούς 
εκλογικούς νόμους τους μια γενική 
απαίτηση για τα πολιτικά κόμματα να 
διαθέτουν πλήρως ισορροπημένους από 
άποψη φύλου καταλόγους υποψηφίων 
στους οποίους εναλλάσσονται άνδρες και 
γυναίκες· καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη 
που διαθέτουν προτιμησιακό σύστημα 
ψηφοφορίας να επιτρέπουν την 
προτιμησιακή ψήφο για έναν ίσο αριθμό 
υποψηφίων, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η ισοτιμία·



AM\1218589EL.docx PE658.420v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

παράδειγμα μέσω συστημάτων εναλλαγής 
ανδρών/γυναικών στα ψηφοδέλτια ή 
άλλων ισοδύναμων μεθόδων, δεδομένου 
ότι σε πολλά κράτη μέλη δεν υπάρχει 
νομοθεσία που να εξασφαλίζει πολιτική 
ισοτιμία για τις εκλογές·

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/8

Τροπολογία 8
Leila Chaibi
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0211/2020
Pascal Durand
Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών
(2020/2088 (INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι η ισόρροπη εκπροσώπηση 
των φύλων στο Κοινοβούλιο έχει 
βελτιωθεί μετά τις τελευταίες εκλογές· 
τονίζει, ωστόσο, ότι υπάρχει ακόμη 
περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση 
προκειμένου να επιτευχθεί ένα πραγματικά 
ισορροπημένο από άποψη φύλου 
Κοινοβούλιο και αναγνωρίζει ότι 
υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ 
των κρατών μελών, από την εκλογή 
γυναικών σε ποσοστό άνω του 50 % έως 
τη μη εκλογή ούτε μίας γυναίκας βουλευτή 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· καλεί τα 
κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της 
Ένωσης να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο 
για να προαγάγουν την αρχή της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών καθ’ όλη την 
εκλογική διαδικασία· τονίζει, στο πλαίσιο 
αυτό, ότι είναι σημαντική η ισόρροπη 
εκπροσώπηση των δύο φύλων στα 
εκλογικά ψηφοδέλτια· καλεί την Επιτροπή, 
σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο και 
άλλα όργανα, όπως η Επιτροπή της 
Βενετίας, να διατυπώσει συστάσεις προς 
τα κράτη μέλη με σκοπό την αύξηση της 
εκπροσώπησης των γυναικών στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και ζητεί την 
κατάρτιση ψηφοδελτίων με ίσο αριθμό 
ανδρών και γυναικών υποψηφίων σε 
εκλόγιμες θέσεις, για παράδειγμα μέσω 
συστημάτων εναλλαγής ανδρών/γυναικών 

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι η ισόρροπη εκπροσώπηση 
των φύλων στο Κοινοβούλιο έχει 
βελτιωθεί μετά τις τελευταίες εκλογές· 
τονίζει, ωστόσο, ότι υπάρχει ακόμη 
περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση 
προκειμένου να επιτευχθεί ένα πραγματικά 
ισορροπημένο από άποψη φύλου 
Κοινοβούλιο και αναγνωρίζει ότι 
υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ 
των κρατών μελών, από την εκλογή 
γυναικών σε ποσοστό άνω του 50 % έως 
τη μη εκλογή ούτε μίας γυναίκας βουλευτή 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· καλεί τα 
κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της 
Ένωσης να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο 
για να προαγάγουν την αρχή της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών καθ’ όλη την 
εκλογική διαδικασία· τονίζει, στο πλαίσιο 
αυτό, ότι είναι σημαντική η ισόρροπη 
εκπροσώπηση των δύο φύλων στα 
εκλογικά ψηφοδέλτια· καλεί την Επιτροπή, 
σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο και 
άλλα όργανα, όπως η Επιτροπή της 
Βενετίας, να διατυπώσει συστάσεις προς 
τα κράτη μέλη με σκοπό την αύξηση της 
εκπροσώπησης των γυναικών στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και ζητεί την 
κατάρτιση ψηφοδελτίων με ίσο αριθμό 
ανδρών και γυναικών υποψηφίων σε 
εκλόγιμες θέσεις, μέσω συστημάτων 
εναλλαγής ανδρών/γυναικών στα 
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στα ψηφοδέλτια ή άλλων ισοδύναμων 
μεθόδων, δεδομένου ότι σε πολλά κράτη 
μέλη δεν υπάρχει νομοθεσία που να 
εξασφαλίζει πολιτική ισοτιμία για τις 
εκλογές·

ψηφοδέλτια, δεδομένου ότι σε πολλά 
κράτη μέλη δεν υπάρχει νομοθεσία που να 
εξασφαλίζει πολιτική ισοτιμία για τις 
εκλογές·

Or. en
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Τροπολογία 9
Nikolaj Villumsen
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0211/2020
Pascal Durand
Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών
(2020/2088 (INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. είναι της άποψης ότι οι λόγοι για 
τους οποίους η διαδικασία των κορυφαίων 
υποψηφίων απέτυχε να καθορίσει τον 
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
μετά τις εκλογές του 2019 είναι πως, 
αφενός, δεν θεσπίστηκαν βελτιώσεις στην 
εφαρμογή της αρχής των κορυφαίων 
υποψηφίων μετά την εμπειρία του 2014 
και, αφετέρου, δεν υπήρξαν επεξηγήσεις 
και κατανόηση της διαδικασίας από τους 
πολίτες της ΕΕ· προτίθεται να 
μεταρρυθμίσει τη δημοκρατική 
διαδικασία επιλογής του Προέδρου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν από τις 
επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές του 2024· 
σημειώνει, ωστόσο, ότι η εκλογή του 
Προέδρου της Επιτροπής εξαρτάται 
πάντα από την εξασφάλιση της 
υποστήριξης της πλειοψηφίας των 
βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ούτως ώστε να 
λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα εκλογικά 
αποτελέσματα, όπως προβλέπεται στη 
Συνθήκη της Λισαβόνας·

14. είναι της άποψης ότι η διαδικασία 
των κορυφαίων υποψηφίων θα πρέπει να 
εγκαταλειφθεί·
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Τροπολογία 10
Nikolaj Villumsen
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0211/2020
Pascal Durand
Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών
(2020/2088 (INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο 
της επικείμενης Διάσκεψης για το μέλλον 
της Ευρώπης στη συζήτηση για θεσμικά 
ζητήματα, μεταξύ άλλων υπό το πρίσμα 
των αποτελεσμάτων των ευρωπαϊκών 
εκλογών του 2019· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την επικείμενη κοινή 
δήλωση των τριών θεσμικών οργάνων της 
ΕΕ σχετικά με τη Διάσκεψη για το μέλλον 
της Ευρώπης και καλεί για την άμεση 
έγκρισή της· υπενθυμίζει τη δέσμευση της 
Προέδρου της Επιτροπής να εξετάσει 
θέματα που σχετίζονται συγκεκριμένα με 
δημοκρατικές διαδικασίες και θεσμικά 
ζητήματα, ιδίως το σύστημα των 
κορυφαίων υποψηφίων για την εκλογή 
του Προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και τα υπερεθνικά 
ψηφοδέλτια για τις εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μεταξύ άλλων 
στο πλαίσιο της Διάσκεψης, με την 
επιφύλαξη των αποφάσεων που θα λάβει 
η ίδια η Διάσκεψη σχετικά με τον 
κατάλογο των προτεραιοτήτων που 
πρέπει να εξεταστούν·

15. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο 
της επικείμενης Διάσκεψης για το μέλλον 
της Ευρώπης στη συζήτηση για θεσμικά 
ζητήματα, μεταξύ άλλων υπό το πρίσμα 
των αποτελεσμάτων των ευρωπαϊκών 
εκλογών του 2019· αναμένει την 
επικείμενη κοινή δήλωση των τριών 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ σχετικά με τη 
Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης και 
καλεί για την άμεση έγκρισή της· 
υπενθυμίζει τη δέσμευση της Προέδρου 
της Επιτροπής να εξετάσει θέματα που 
σχετίζονται συγκεκριμένα με 
δημοκρατικές διαδικασίες και θεσμικά 
ζητήματα·
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