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18.11.2020 A9-0211/1

Pakeitimas 1
Leila Chaibi
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0211/2020
Pascal Durand
EP rinkimų rezultatų apžvalga
(2020/2088 (INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
F konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

F. kadangi didesnis rinkėjų aktyvumas 
taip pat buvo susijęs su jaunosios kartos 
balsus gaunančių proeuropietiškų partijų 
laimėjimais, kurie prisidėjo prie Europai 
palankios daugumos Europos 
Parlamente, tačiau euroskeptikų, 
populistų ir nacionalistinių judėjimų, 
kurie kelia grėsmę ES integracijos 
projektui, rezultatai turėtų būti laikomi 
įspėjimu;

F. kadangi didesnis rinkėjų aktyvumas 
taip pat buvo susijęs su kraštutinių 
dešiniųjų pažiūrų partijų laimėjimais, o tai 
turėtų būti vertinama kaip įspėjimas, taip 
pat kyla klausimų dėl mūsų paramos 
dabartinei ES politikai, visų pirma 
socialinio dempingo atžvilgiu;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/2

Pakeitimas 2
Leila Chaibi
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0211/2020
Pascal Durand
EP rinkimų rezultatų apžvalga
(2020/2088 (INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
K a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ka. kadangi sunku nustatyti, ar 
Parlamento sudėtis socialiniu požiūriu 
reprezentatyvi sir atspindi visuomenės 
įvairovę; kadangi Parlamento 
administracija nereikalauja, kad išrinkti 
atstovai pateiktų išsamią informaciją apie 
savo profesiją; kadangi, nors išrinkti 
atstovai privalo pateikti išsamią 
informaciją apie savo veiklą savo 
finansinių interesų deklaracijoje, 
Parlamento administracija šių duomenų 
nerenka ir neskelbia; kadangi 
nacionaliniai parlamentai skelbia tokią 
informaciją; kadangi viešojo intereso 
tikslais reikia kaupti ir skelbti šią 
informaciją siekiant užtikrinti, kad 
Parlamente būtų tinkamai atstovaujama 
visoms socialinėms ir profesinėms 
kategorijoms;
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18.11.2020 A9-0211/3

Pakeitimas 3
Leila Chaibi
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0211/2020
Pascal Durand
EP rinkimų rezultatų apžvalga
(2020/2088 (INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
K b konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Kb. kadangi anglų kalbos vartojimas 
be vertimo žodžiu derybų posėdžiuose, 
kuriuose dalyvauja Parlamento 
pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai, ir vėlai 
atlikti arba visai neatlikti ES institucijų 
parengtų dokumentų vertimai yra dar 
viena kliūtis siekiant įvairesnio ir 
tikslesnio Europos socialinės įvairovės 
atstovavimo Europos Parlamente;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/4

Pakeitimas 4
Leila Chaibi
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0211/2020
Pascal Durand
EP rinkimų rezultatų apžvalga
(2020/2088 (INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
W konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

W. kadangi instituciniai pasiūlymai, 
pvz., tarpvalstybiniai sąrašai, kaip 
Parlamentas nurodė savo 2018 m. vasario 
7 d. rezoliucijoje dėl Europos Parlamento 
sudėties siekiant, kad ES politinės partijos 
ir judėjimai aktyviau dalyvautų Europos 
Parlamento rinkimuose, kad Taryba būtų 
pertvarkyta į antruosius Sąjungos 
teisėkūros rūmus, kaip siūloma EP 2017 m. 
vasario 16 d. rezoliucijoje dėl galimų 
dabartinės Europos Sąjungos institucinės 
sąrangos pakeitimų ir korekcijų, arba kad 
būtų nustatyta galimybė Europos 
politinėms partijoms ir judėjimams 
sudaryti rinkimų koalicijas, o tai padėtų 
Europos Parlamento rinkimus iš esmės 
paversti visuotiniais rinkimais, palyginti 
su dabartine padėtimi, kai vykdomi 27 
atskiri nacionaliniai rinkimai;

W. kadangi instituciniai pasiūlymai, 
pvz., tarpvalstybiniai sąrašai, kaip 
Parlamentas nurodė savo 2018 m. vasario 
7 d. rezoliucijoje dėl Europos Parlamento 
sudėties siekiant, kad ES politinės partijos 
ir judėjimai aktyviau dalyvautų Europos 
Parlamento rinkimuose, kad Taryba būtų 
pertvarkyta į antruosius Sąjungos 
teisėkūros rūmus, kaip siūloma EP 2017 m. 
vasario 16 d. rezoliucijoje dėl galimų 
dabartinės Europos Sąjungos institucinės 
sąrangos pakeitimų ir korekcijų, arba kad 
būtų nustatyta galimybė Europos 
politinėms partijoms ir judėjimams 
sudaryti rinkimų koalicijas, o tai padėtų 
Europos Parlamento rinkimus paversti 
pagrindiniu įvykiu, prieš tai rengiant 
tikras diskusijas ir pristatant priešingas 
Europos integracijos projekto ateities 
vizijas;
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18.11.2020 A9-0211/5

Pakeitimas 5
Leila Chaibi
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0211/2020
Pascal Durand
EP rinkimų rezultatų apžvalga
(2020/2088 (INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. palankiai vertina didesnį rinkėjų 
aktyvumą 2019 m. Europos Parlamento 
rinkimuose, jis rodo, kad mažėjančio 
rinkėjų aktyvumo Europoje tendencija gali 
būti pakeista, tačiau kartu reiškia 
nusivylimą dėl to, kad vis dar labai daug 
rinkėjų nedalyvavo rinkimuose ir kad 
visoje ES beveik pusė visų reikalavimus 
atitinkančių rinkėjų nebalsavo; pripažįsta 
svarbų ES institucijų ir pilietinės 
visuomenės organizacijų vadovaujamų 
kampanijų, visų pirma Parlamento 
kampanijos „Šį kartą balsuosiu“, vaidmenį 
siekiant padidinti rinkėjų aktyvumą; 
pabrėžia, kad reikia imtis daugiau veiksmų 
vietos, regionų, nacionaliniu ir Europos 
lygmenimis skatinant rinkėjus dalyvauti 
Europos Parlamento rinkimuose; mano, 
kad atsižvelgiant į didesnį rinkėjų 
aktyvumą matyti, jog vis didesnė piliečių 
dalis mano, kad ES lygmuo yra tinkamas 
sprendžiant mūsų laikų problemas, tokias 
kaip ekonomika ir tvarus augimas, klimato 
kaita ir aplinkos apsauga, socialinė ir lyčių 
nelygybė, skaitmeninė revoliucija, parama 
laisvei, žmogaus teisėms ir demokratijai, 
demografija ir geopolitiniai sunkumai, 
pavyzdžiui, migracija ir užsienio politika, 
saugumas ir ES vaidmuo pasaulyje; todėl 
ragina visas ES institucijas prisiimti 
atsakomybę ir vykdyti įgaliojimus, kuriuos 
joms tiesiogiai ar netiesiogiai suteikė 

1. palankiai vertina didesnį rinkėjų 
aktyvumą 2019 m. Europos Parlamento 
rinkimuose, jis rodo, kad mažėjančio 
rinkėjų aktyvumo Europoje tendencija gali 
būti pakeista, tačiau kartu reiškia 
nusivylimą dėl to, kad vis dar labai daug 
rinkėjų nedalyvavo rinkimuose ir kad 
visoje ES beveik pusė visų reikalavimus 
atitinkančių rinkėjų nebalsavo; pripažįsta 
svarbų ES institucijų ir pilietinės 
visuomenės organizacijų vadovaujamų 
kampanijų, visų pirma Parlamento 
kampanijos „Šį kartą balsuosiu“, vaidmenį 
siekiant padidinti rinkėjų aktyvumą; 
pabrėžia, kad reikia imtis daugiau veiksmų 
vietos, regionų, nacionaliniu ir Europos 
lygmenimis skatinant rinkėjus dalyvauti 
Europos Parlamento rinkimuose; mano, 
kad šis didesnis rinkėjų aktyvumas rodo, 
jog kai kurie piliečiai mano, kad ES 
lygmuo yra tinkamas sprendžiant mūsų 
laikų problemas, tokias kaip ekonomika ir 
tvarus augimas, klimato kaita ir aplinkos 
apsauga, socialinė ir lyčių nelygybė, 
socialinis dempingas, skaitmeninė 
revoliucija, parama laisvei, žmogaus 
teisėms ir demokratijai, demografija ir 
geopolitiniai sunkumai, pavyzdžiui, 
migracija ir užsienio politika, saugumas ir 
ES vaidmuo pasaulyje; todėl ragina visas 
ES institucijas prisiimti atsakomybę ir 
vykdyti įgaliojimus, kuriuos joms tiesiogiai 
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18.11.2020 A9-0211/6

Pakeitimas 6
Leila Chaibi
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0211/2020
Pascal Durand
EP rinkimų rezultatų apžvalga
(2020/2088 (INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. palankiai vertina tai, kad jaunimas 
daug aktyviau dalyvauja rinkimuose; dar 
kartą ragina Tarybą ir Komisiją rengiant 
viešąsias konsultacijas ir konferenciją dėl 
Europos ateities atsižvelgti į jiems 
rūpinčius klausimus, kurie yra itin svarbūs 
ateinančių kartų gyvenimui; siekiant dar 
labiau padidinti jaunų rinkėjų dalyvavimą 
rekomenduoja valstybėms narėms 
apsvarstyti minimalaus rinkėjų amžiaus 
suderinimo klausimą;

3. palankiai vertina tai, kad jaunimas 
daug aktyviau dalyvauja rinkimuose; dar 
kartą ragina Tarybą ir Komisiją rengiant 
viešąsias konsultacijas ir konferenciją dėl 
Europos ateities atsižvelgti į jiems 
rūpinčius klausimus, kurie yra itin svarbūs 
ateinančių kartų gyvenimui; rekomenduoja 
visoms valstybėms narėms nustatyti 
minimalų rinkėjų amžių, kad jauniems 
žmonėms būtų suteikta jiems teisėtai 
priklausanti vieta mūsų visuomenėse; 
ragina 13 valstybių narių, kuriose 
nustatytas minimalus kandidatų amžius 
yra vyresnis nei 18 metų, šį minimalų 
amžių sumažinti iki 18 metų ;
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18.11.2020 A9-0211/7

Pakeitimas 7
Leila Chaibi
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0211/2020
Pascal Durand
EP rinkimų rezultatų apžvalga
(2020/2088 (INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. palankiai vertina po paskutinių 
rinkimų Parlamente pagerėjusią lyčių 
pusiausvyrą; vis dėlto pabrėžia, kad dar 
yra ką tobulinti siekiant Parlamentą tikrai 
subalansuoti lyčių požiūriu, ir pripažįsta, 
kad tarp valstybių narių esama didelių 
skirtumų – nuo daugiau kaip 50 proc. 
išrinktų moterų iki nei vienos Europos 
Parlamento narės; ragina valstybes nares 
ir Sąjungos institucijas imtis visų 
reikiamų priemonių siekiant remti vyrų ir 
moterų lygybės principą viso rinkimų 
proceso metu; atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad svarbu, jog kandidatų 
sąrašuose būtų užtikrinama lyčių 
pusiausvyra; ragina Komisiją, 
bendradarbiaujant su Parlamentu ir kitomis 
institucijomis, pvz., Venecijos komisija, 
parengti rekomendacijas valstybėms 
narėms siekiant padidinti moterų skaičių 
Europos Parlamente, ir ragina pradėti 
taikyti kandidatų sąrašus, kuriuose būtų 
vienodai vyrų ir moterų kandidatų, 
galinčių gauti mandatus, pavyzdžiui, 
sudarant paritetinius sąrašus ar kitais 
lygiaverčiais metodais, nes daugelyje 
valstybių narių nėra teisės aktų, kuriais 
būtų užtikrintos lygios politinės galimybės 
rinkimuose;

4. apgailestauja dėl to, kad rinkimų 
rezultatai nepadėjo užtikrinti tikros lyčių 
pusiausvyros Parlamente; ragina 
Komisiją, bendradarbiaujant su Parlamentu 
ir kitomis institucijomis, pvz., Venecijos 
komisija, parengti rekomendacijas 
valstybėms narėms siekiant padidinti 
moterų skaičių Europos Parlamente; 
ragina valstybes nares į savo 
nacionalinius rinkimų įstatymus įtraukti 
bendrą reikalavimą politinėms partijoms 
turėti visiškai lyčių požiūriu 
subalansuotus kandidatų sąrašus, įrašant 
vyrus ir moteris kandidatus pakaitomis; 
be to, ragina valstybes nares, kuriose 
taikoma pirmenybinė rinkimų sistema, 
suteikti galimybę pirmumo balsus atiduoti 
poriniam skaičiui kandidatų skaičiui, kad 
būtų užtikrintas paritetas;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/8

Pakeitimas 8
Leila Chaibi
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0211/2020
Pascal Durand
EP rinkimų rezultatų apžvalga
(2020/2088 (INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. palankiai vertina po paskutinių 
rinkimų Parlamente pagerėjusią lyčių 
pusiausvyrą; vis dėlto pabrėžia, kad dar yra 
ką tobulinti siekiant Parlamentą tikrai 
subalansuoti lyčių požiūriu, ir pripažįsta, 
kad tarp valstybių narių esama didelių 
skirtumų – nuo daugiau kaip 50 proc. 
išrinktų moterų iki nei vienos Europos 
Parlamento narės; ragina valstybes nares ir 
Sąjungos institucijas imtis visų reikiamų 
priemonių siekiant remti vyrų ir moterų 
lygybės principą viso rinkimų proceso 
metu; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad 
svarbu, jog kandidatų sąrašuose būtų 
užtikrinama lyčių pusiausvyra; ragina 
Komisiją, bendradarbiaujant su Parlamentu 
ir kitomis institucijomis, pvz., Venecijos 
komisija, parengti rekomendacijas 
valstybėms narėms siekiant padidinti 
moterų skaičių Europos Parlamente, ir 
ragina pradėti taikyti kandidatų sąrašus, 
kuriuose būtų vienodai vyrų ir moterų 
kandidatų, galinčių gauti mandatus, 
pavyzdžiui, sudarant paritetinius sąrašus ar 
kitais lygiaverčiais metodais, nes 
daugelyje valstybių narių nėra teisės aktų, 
kuriais būtų užtikrintos lygios politinės 
galimybės rinkimuose;

4. palankiai vertina po paskutinių 
rinkimų Parlamente pagerėjusią lyčių 
pusiausvyrą; vis dėlto pabrėžia, kad dar yra 
ką tobulinti siekiant Parlamentą tikrai 
subalansuoti lyčių požiūriu, ir pripažįsta, 
kad tarp valstybių narių esama didelių 
skirtumų – nuo daugiau kaip 50 proc. 
išrinktų moterų iki nei vienos Europos 
Parlamento narės; ragina valstybes nares ir 
Sąjungos institucijas imtis visų reikiamų 
priemonių siekiant remti vyrų ir moterų 
lygybės principą viso rinkimų proceso 
metu; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad 
svarbu, jog kandidatų sąrašuose būtų 
užtikrinama lyčių pusiausvyra; ragina 
Komisiją, bendradarbiaujant su Parlamentu 
ir kitomis institucijomis, pvz., Venecijos 
komisija, parengti rekomendacijas 
valstybėms narėms siekiant padidinti 
moterų skaičių Europos Parlamente, ir 
ragina pradėti taikyti kandidatų sąrašus, 
kuriuose būtų vienodai vyrų ir moterų 
kandidatų, galinčių gauti mandatus, 
sudarant paritetinius sąrašus, nes daugelyje 
valstybių narių nėra teisės aktų, kuriais 
būtų užtikrintos lygios politinės galimybės 
rinkimuose;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/9

Pakeitimas 9
Nikolaj Villumsen
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0211/2020
Pascal Durand
EP rinkimų rezultatų apžvalga
(2020/2088 (INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14. mano, kad priežastys, dėl kurių po 
2019 m. rinkimų nepavyko taikyti 
pagrindinio kandidato proceso renkant 
Europos Komisijos pirmininką, viena 
vertus, susijusios su tuo, kad pagrindinio 
kandidato procesas nebuvo patobulintas 
atsižvelgiant į 2014 m. patirtį, ir, antra 
vertus, šis procesas nepaaiškintas ES 
piliečiams, kurie jį nepakankamai 
supranta; ketina reformuoti demokratinį 
Komisijos pirmininko rinkimo procesą iki 
kitų, 2024 m. vyksiančių, Europos 
Parlamento rinkimų; vis dėlto pažymi, 
kad Komisijos pirmininko rinkimai visada 
priklauso nuo to, ar bus užtikrinta 
Europos Parlamento narių daugumos 
parama, taip visapusiškai atsižvelgiant į 
rinkimų rezultatus, kaip numatyta 
Lisabonos sutartyje;

14. mano, kad reikėtų atsisakyti 
pagrindinio kandidato proceso;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/10

Pakeitimas 10
Nikolaj Villumsen
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0211/2020
Pascal Durand
EP rinkimų rezultatų apžvalga
(2020/2088 (INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. atkreipia dėmesį į būsimos 
konferencijos dėl Europos ateities svarbų 
vaidmenį diskutuojant instituciniais 
klausimais, taip pat atsižvelgiant į 2019 m. 
Europos Parlamento rinkimų rezultatus; 
palankiai vertina būsimą trijų ES 
institucijų bendrą deklaraciją dėl 
konferencijos dėl Europos ateities ir ragina 
skubiai ją priimti; primena Komisijos 
pirmininkės įsipareigojimą spręsti 
klausimus, konkrečiai susijusius su 
demokratiniais procesais ir instituciniais 
klausimais, visų pirma su pagrindinių 
kandidatų sistema renkant Europos 
Komisijos pirmininką ir tarpvalstybiniais 
sąrašais rinkimams į Europos 
Parlamentą, be kita ko, atsižvelgiant į 
konferenciją, nedarant poveikio pačios 
konferencijos priimtiems sprendimams dėl 
prioritetų, kuriuos reikia nagrinėti, 
sąrašo;

15. atkreipia dėmesį į būsimos 
konferencijos dėl Europos ateities svarbų 
vaidmenį diskutuojant instituciniais 
klausimais, taip pat atsižvelgiant į 2019 m. 
Europos Parlamento rinkimų rezultatus; 
laukia būsimos trijų ES institucijų bendros 
deklaracijos dėl konferencijos dėl Europos 
ateities ir ragina skubiai ją priimti; primena 
Komisijos pirmininkės įsipareigojimą 
spręsti klausimus, konkrečiai susijusius su 
demokratiniais procesais ir instituciniais 
reikalais;

Or. en


