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HU Egyesülve a sokféleségben HU

18.11.2020 A9-0211/1

Módosítás 1
Leila Chaibi
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0211/2020
Pascal Durand
az európai választások áttekintéséről
(2020/2088 (INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
F preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

F. mivel a magasabb részvételi arány 
összefüggött az Európa-barát pártok 
térnyerésével is, amelyekre a fiatalabb 
generációk szavaztak, és ez hozzáadódott 
az Európai Parlamenten belül meglévő 
Európa-barát többséghez, azonban 
figyelmeztető jelnek kell tekinteni az 
euroszkeptikus, populista és nacionalista 
mozgalmak által elért eredményeket, 
amelyek fenyegetést jelentenek az európai 
integrációs projektre nézve;

F. mivel a magasabb részvételi arány 
összefüggött a szélsőjobboldali pártok  
térnyerésével is, amit figyelmeztető jelnek 
kell tekinteni, és megkérdőjelezi a 
jelenlegi – különösen a szociális 
dömpinggel kapcsolatos – uniós politikák 
iránti támogatásunkat;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/2

Módosítás 2
Leila Chaibi
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0211/2020
Pascal Durand
az európai választások áttekintéséről
(2020/2088 (INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
K a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ka. mivel nehéz megállapítani, hogy a 
Parlament társadalmilag mennyire 
képviseli társadalmunk sokszínűségét; 
mivel a Parlament igazgatása nem 
követeli meg a választott képviselőktől, 
hogy szakmájukkal kapcsolatban részletes 
információval szolgáljanak; mivel 
azonban a pénzügyi érdekeltségekről szóló 
nyilatkozatban fel kell tüntetniük, hogy mi 
a foglalkozásuk, ugyanakkor a Parlament 
igazgatása ezeket az adatokat nem 
összesíti és nem hozza nyilvánosságra; 
mivel ezeket az információkat a nemzeti 
parlamentek rendelkezésre bocsátják; 
mivel ezen adatok összesítése és 
nyilvánossá tétele közérdek annak 
elősegítése tekintetében, hogy valamennyi 
társadalmi-szakmai kategória megfelelő 
képviselettel rendelkezzen a 
Parlamentben;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/3

Módosítás 3
Leila Chaibi
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0211/2020
Pascal Durand
az európai választások áttekintéséről
(2020/2088 (INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
K b preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Kb. mivel az európai társadalmi 
sokszínűség fokozottabb és 
reprezentatívabb európai parlamenti 
képviseletének további akadálya, hogy a 
parlamenti előadók és árnyékelőadók 
részvételével zajló tárgyalásokon 
tolmácsolás nélkül használják az angol 
nyelvet, és az uniós intézmények által 
közzétett szövegek fordításai gyakran 
későn vagy egyáltalán nem állnak 
rendelkezésre;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/4

Módosítás 4
Leila Chaibi
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0211/2020
Pascal Durand
az európai választások áttekintéséről
(2020/2088 (INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
W preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

W. mivel az intézményi téren tett 
javaslatok, mint például az Európai 
Parlament összetételéről szóló, 2018. 
február 7-i parlamenti állásfoglalásban 
szereplő transznacionális listák, az európai 
politikai pártoknak az európai választások 
középpontjába helyezése, a Tanácsnak a 
jogalkotás második kamarájává történő 
átalakítása, amint azt a Parlament az 
Európai Unió intézményi felépítésével 
kapcsolatos lehetséges fejleményekről és 
módosításokról szóló, 2017. február 16-i 
állásfoglalásában javasolta, vagy a 
választások előtt az európai politikai pártok 
és mozgalmak számára koalíciók 
létrehozásának lehetővé tétele segíthetnek 
átalakítani az európai választásokat 
egyetlen európai választássá, szemben a 
27 különálló országos választást egyesítő 
jelenlegi rendszerrel;

W. mivel az intézményi téren tett 
javaslatok, mint például az Európai 
Parlament összetételéről szóló, 2018. 
február 7-i parlamenti állásfoglalásban 
szereplő transznacionális listák, az európai 
politikai pártoknak az európai választások 
középpontjába helyezése, a Tanácsnak a 
jogalkotás második kamarájává történő 
átalakítása, amint azt a Parlament az 
Európai Unió intézményi felépítésével 
kapcsolatos lehetséges fejleményekről és 
módosításokról szóló, 2017. február 16-i 
állásfoglalásában javasolta, vagy a 
választások előtt az európai politikai pártok 
és mozgalmak számára koalíciók 
létrehozásának lehetővé tétele segíthetnek 
átalakítani az európai választásokat egy 
olyan kulcsfontosságú eseménnyé, 
amelyet az európai integrációs projekt 
jövőjéről szóló tényleges viták és ellentétes 
vélemények ütköztetése előzne meg;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/5

Módosítás 5
Leila Chaibi
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0211/2020
Pascal Durand
az európai választások áttekintéséről
(2020/2088 (INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. üdvözli, hogy a 2019-es európai 
választásokon magasabb volt a részvételi 
arány, ami azt igazolja, hogy megfordítható 
a részvételi arány Európában csökkenni 
látszó tendenciája, ugyanakkor 
csalódottságának ad hangot amiatt, hogy 
továbbra is magas a távolmaradók aránya, 
és hogy az EU-ban a választásra jogosultak 
csaknem fele nem szavazott; elismeri, hogy 
az uniós intézmények és a civil társadalmi 
szervezetek által irányított kampányok, 
elsősorban az „Ezúttal szavazok” kampány 
fontos szerepet játszott a részvételi arány 
növelésében; hangsúlyozza, hogy helyi, 
regionális, nemzeti és európai szinten 
további lépéseket kell tenni a szavazók 
európai választásokon való részvételre való 
ösztönzése érdekében; úgy véli, ez azt 
mutatja, hogy a polgárok egyre nagyobb 
hányada számára az EU jelenti azt a 
megfelelő szintet, ahol foglalkozni kell 
napjaink kihívásaival, így például a 
gazdasággal és a fenntartható 
növekedéssel, az éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel, a társadalmi és 
nemek közötti egyenlőtlenségekkel, a 
digitális forradalommal, a szabadság, az 
emberi jogok és a demokrácia 
előmozdításával, a demográfiával, valamint 
a geopolitikai problémákkal, köztük a 
migrációval és a külpolitikával, a 
biztonsággal és az EU által a világban 

1. üdvözli, hogy a 2019-es európai 
választásokon magasabb volt a részvételi 
arány, ami azt igazolja, hogy megfordítható 
a részvételi arány Európában csökkenni 
látszó tendenciája, ugyanakkor 
csalódottságának ad hangot amiatt, hogy 
továbbra is magas a távolmaradók aránya, 
és hogy az EU-ban a választásra jogosultak 
csaknem fele nem szavazott; elismeri, hogy 
az uniós intézmények és a civil társadalmi 
szervezetek által irányított kampányok, 
elsősorban az „Ezúttal szavazok” kampány 
fontos szerepet játszott a részvételi arány 
növelésében; hangsúlyozza, hogy helyi, 
regionális, nemzeti és európai szinten 
további lépéseket kell tenni a szavazók 
európai választásokon való részvételre való 
ösztönzése érdekében; úgy véli, ez arra 
utal, hogy egyes polgárok számára az EU 
jelenti azt a megfelelő szintet, ahol 
foglalkozni kell napjaink kihívásaival, így 
például a gazdasággal és a fenntartható 
növekedéssel, az éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel, a társadalmi és 
nemek közötti egyenlőtlenségekkel, a 
szociális dömpinggel, a digitális 
forradalommal, a szabadság, az emberi 
jogok és a demokrácia előmozdításával, a 
demográfiával, valamint a geopolitikai 
problémákkal, köztük a migrációval és a 
külpolitikával, a biztonsággal és az EU 
által a világban betöltött szereppel; ezért 
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betöltött szereppel; ezért felszólítja az 
összes uniós intézményt, hogy vállaljon 
felelősséget és tegyen eleget a polgároktól 
közvetlenül vagy közvetve kapott 
megbízatásuknak;

felszólítja az összes uniós intézményt, 
hogy vállaljon felelősséget és tegyen eleget 
a polgároktól közvetlenül vagy közvetve 
kapott megbízatásuknak;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/6

Módosítás 6
Leila Chaibi
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0211/2020
Pascal Durand
az európai választások áttekintéséről
(2020/2088 (INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. üdvözli a fiatalok választásokon 
való részvételének jelentős növekedését; 
megismétli a Tanácshoz és a Bizottsághoz 
intézett azon felhívását, hogy nyilvános 
konzultációk és az Európa jövőjéről szóló 
konferencia révén vegyék figyelembe a 
fiatalok aggályait, amelyek kritikus 
fontosságúak a következő generációk élete 
szempontjából; javasolja, hogy a 
tagállamok a fiatal szavazók részvételének 
további növelése érdekében fontolják meg 
a választójogi korhatár harmonizálását;

3. üdvözli a fiatalok választásokon 
való részvételének jelentős növekedését; 
megismétli a Tanácshoz és a Bizottsághoz 
intézett azon felhívását, hogy nyilvános 
konzultációk és az Európa jövőjéről szóló 
konferencia révén vegyék figyelembe a 
fiatalok aggályait, amelyek kritikus 
fontosságúak a következő generációk élete 
szempontjából; javasolja, hogy valamennyi 
tagállam vezesse be a választójogi 
korhatárt annak érdekében, hogy a 
fiatalok megtalálják az őket megillető 
helyet társadalmainkban; felhívja azt az 
13 tagállamot, amelyek esetében a 
jelöltség előírt alsó korhatára 18 év felett 
van, hogy ezt 18 évre csökkentsék;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/7

Módosítás 7
Leila Chaibi
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0211/2020
Pascal Durand
az európai választások áttekintéséről
(2020/2088 (INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
4 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

4. üdvözli a tényt, hogy a nemek 
közötti egyensúly az elmúlt választások 
során javult a Parlamentben; 
hangsúlyozza azonban, hogy még mindig 
van mit javítani annak érdekében, hogy a 
Parlamentben valóban kiegyensúlyozott 
legyen a nemek közötti arány, és elismeri, 
hogy jelentős különbségek vannak a 
tagállamok között, mivel van, ahol a 
megválasztott nők aránya több mint 50%, 
és van, ahol egyetlen női európai 
parlamenti képviselőt sem választottak; 
felhívja a tagállamokat és az Unió 
intézményeit, hogy tegyenek meg minden 
szükséges intézkedést a férfiak és a nők 
közötti egyenlőség előmozdítására az 
egész választási folyamat során; 
hangsúlyozza ezzel összefüggésben a nemi 
szempontból kiegyensúlyozott választási 
listák fontosságát; kéri a Bizottságot, hogy 
a Parlamenttel és más szervekkel, például a 
Velencei Bizottsággal együttműködve 
fogalmazzon meg ajánlásokat a tagállamok 
számára a nők Európai Parlamenten belüli 
képviseletének növelése érdekében, és 
kéri, hogy olyan listákat vezessenek be, 
amelyek például zárt listák vagy más 
hasonló módszerek alkalmazása révén 
egyenlő számú férfi és női jelöltet 
indítanak a választási körzetekben, mivel 
számos tagállamban nincs olyan 
jogszabály, amely biztosítaná a 

4. sajnálatának ad hangot amiatt, 
hogy a választások eredménye nem 
vezetett a nemek közötti valódi 
egyensúlyhoz a Parlamentben; kéri a 
Bizottságot, hogy a Parlamenttel és más 
szervekkel, például a Velencei Bizottsággal 
együttműködve fogalmazzon meg 
ajánlásokat a tagállamok számára a nők 
Európai Parlamenten belüli képviseletének 
növelése érdekében; felhívja a 
tagállamokat, hogy nemzeti választási 
jogszabályaikba vezessenek be egy olyan 
általános kötelezettséget, amelynek 
értelmében a pártoknak a nemek 
szempontjából teljesen kiegyensúlyozott 
listákat kell állítaniuk, amelyeken 
nemenként felváltva szerepelnek a 
jelöltek; kéri továbbá a preferenciális 
választási rendszerrel rendelkező 
tagállamokat, hogy a nemek paritásának 
biztosítása érdekében tegyék lehetővé a 
páros számú jelöltre történő preferenciális 
szavazást;
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választások politikai paritását;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/8

Módosítás 8
Leila Chaibi
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0211/2020
Pascal Durand
az európai választások áttekintéséről
(2020/2088 (INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
4 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

4. üdvözli a tényt, hogy a nemek 
közötti egyensúly az elmúlt választások 
során javult a Parlamentben; hangsúlyozza 
azonban, hogy még mindig van mit javítani 
annak érdekében, hogy a Parlamentben 
valóban kiegyensúlyozott legyen a nemek 
közötti arány, és elismeri, hogy jelentős 
különbségek vannak a tagállamok között, 
mivel van, ahol a megválasztott nők aránya 
több mint 50%, és van, ahol egyetlen női 
európai parlamenti képviselőt sem 
választottak; felhívja a tagállamokat és az 
Unió intézményeit, hogy tegyenek meg 
minden szükséges intézkedést a férfiak és a 
nők közötti egyenlőség előmozdítására az 
egész választási folyamat során; 
hangsúlyozza ezzel összefüggésben a nemi 
szempontból kiegyensúlyozott választási 
listák fontosságát; kéri a Bizottságot, hogy 
a Parlamenttel és más szervekkel, például a 
Velencei Bizottsággal együttműködve 
fogalmazzon meg ajánlásokat a tagállamok 
számára a nők Európai Parlamenten belüli 
képviseletének növelése érdekében, és kéri, 
hogy olyan listákat vezessenek be, amelyek 
például zárt listák vagy más hasonló 
módszerek alkalmazása révén egyenlő 
számú férfi és női jelöltet indítanak a 
választási körzetekben, mivel számos 
tagállamban nincs olyan jogszabály, amely 
biztosítaná a választások politikai paritását;

4. üdvözli a tényt, hogy a nemek 
közötti egyensúly az elmúlt választások 
során javult a Parlamentben; hangsúlyozza 
azonban, hogy még mindig van mit javítani 
annak érdekében, hogy a Parlamentben 
valóban kiegyensúlyozott legyen a nemek 
közötti arány, és elismeri, hogy jelentős 
különbségek vannak a tagállamok között, 
mivel van, ahol a megválasztott nők aránya 
több mint 50%, és van, ahol egyetlen női 
európai parlamenti képviselőt sem 
választottak; felhívja a tagállamokat és az 
Unió intézményeit, hogy tegyenek meg 
minden szükséges intézkedést a férfiak és a 
nők közötti egyenlőség előmozdítására az 
egész választási folyamat során; 
hangsúlyozza ezzel összefüggésben a nemi 
szempontból kiegyensúlyozott választási 
listák fontosságát; kéri a Bizottságot, hogy 
a Parlamenttel és más szervekkel, például a 
Velencei Bizottsággal együttműködve 
fogalmazzon meg ajánlásokat a tagállamok 
számára a nők Európai Parlamenten belüli 
képviseletének növelése érdekében, és kéri, 
hogy olyan listákat vezessenek be, amelyek 
zárt listák alkalmazása révén egyenlő 
számú férfi és női jelöltet indítanak a 
választási körzetekben, mivel számos 
tagállamban nincs olyan jogszabály, amely 
biztosítaná a választások politikai paritását;
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18.11.2020 A9-0211/9

Módosítás 9
Nikolaj Villumsen
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0211/2020
Pascal Durand
az európai választások áttekintéséről
(2020/2088 (INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
14 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

14. azon a véleményen van, hogy az 
Európai Bizottság elnökét azért nem 
sikerült a 2019. évi választásokat követően 
a csúcsjelöltállítási eljárás keretében 
megválasztani, mert egyrészt a 
csúcsjelöltek elvének alkalmazását nem 
módosították a 2014. évi tapasztalatok 
alapján, másrészt a magyarázat és a 
folyamat megértésének az uniós polgárok 
körében tapasztalt hiánya miatt ; 
szándékában áll megreformálni a 
bizottsági elnök megválasztásának 
demokratikus folyamatát a következő, 
2024-es európai választások előtt; 
megjegyzi azonban, hogy a Bizottság 
elnökének megválasztása mindig az 
Európai Parlament képviselői 
többségének támogatásától függ, mivel a 
választási eredményeket teljes mértékben 
figyelembe kell venni, amint azt a 
Lisszaboni Szerződés előírja;

14. azon a véleményen van, hogy fel 
kell hagyni a csúcsjelöltállítási eljárással;
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
15 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

15. hangsúlyozza az Európa jövőjéről 
szóló közelgő konferencia fontos szerepét 
az intézményi kérdésekkel kapcsolatos 
vitában, tekintettel többek között a 
2019. évi európai választások 
eredményére; üdvözli a három uniós 
intézmény közelgő közös nyilatkozatát az 
Európa jövőjéről szóló konferenciáról, és 
kéri annak mielőbbi elfogadását; 
emlékeztet a Bizottság elnökének azon 
kötelezettségvállalására, hogy kifejezetten 
a demokratikus folyamatokhoz és az 
intézményi ügyekhez kapcsolódó témákat 
tűz napirendre, nevezetesen az Európai 
Bizottság elnökének megválasztására 
vonatkozó csúcsjelölti rendszert és az 
európai parlamenti választások 
transznacionális listáit, többek között a 
konferencia kapcsán, a konferencia által 
a megvitatandó prioritások listájáról 
hozott határozatok sérelme nélkül;

15. hangsúlyozza az Európa jövőjéről 
szóló közelgő konferencia fontos szerepét 
az intézményi kérdésekkel kapcsolatos 
vitában, tekintettel többek között a 
2019. évi európai választások 
eredményére; várja a három uniós 
intézmény közelgő közös nyilatkozatát az 
Európa jövőjéről szóló konferenciáról, és 
kéri annak mielőbbi elfogadását; 
emlékeztet a Bizottság elnökének azon 
kötelezettségvállalására, hogy kifejezetten 
a demokratikus folyamatokhoz és az 
intézményi ügyekhez kapcsolódó témákat 
tűz napirendre;
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