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18.11.2020 A9-0211/1

Grozījums Nr. 1
Leila Chaibi
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0211/2020
Pascal Durand
Eiropas Parlamenta vēlēšanu izvērtēšana
(2020/2088 (INI))

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā vēlētāju aktivitātes pieaugums 
bija saistīts arī ar proeiropeisko partiju, 
par kurām lielākoties balsoja gados jaunā 
paaudze, popularitātes pieaugumu, kas 
palielināja proeiropeisko spēku 
vairākumu Eiropas Parlamentā, bet 
rezultāti, ko vēlēšanās guva ES 
integrācijas procesu apdraudoši 
eiroskeptiķi, populisti un nacionālistiskas 
kustības, būtu jāuztver kā brīdinājums;

F. tā kā vēlētāju aktivitātes pieaugums 
bija saistīts arī ar galēji labējo partiju 
popularitātes pieaugumu, kas būtu jāuztver 
kā brīdinājums, un lika apšaubīt mūsu 
atbalstu pašreizējām ES politikas 
nostādnēm, jo īpaši attiecībā uz sociālo 
dempingu;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/2

Grozījums Nr. 2
Leila Chaibi
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0211/2020
Pascal Durand
Eiropas Parlamenta vēlēšanu izvērtēšana
(2020/2088 (INI))

Rezolūcijas priekšlikums
Ka apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ka. tā kā ir grūti noteikt, vai 
Parlamenta sastāvs atspoguļo sabiedrības 
daudzveidību; tā kā Parlamenta 
administrācija neprasa ievēlētajiem 
pārstāvjiem sniegt sīku informāciju par 
savu profesionālo darbību; tā kā 
neraugoties uz to, ka ievēlētajiem 
pārstāvjiem ir jāsniedz informācija par 
savu nodarbošanos finansiālo interešu 
deklarācijās, Parlamenta administrācija 
šos datus neapkopo un nepublisko; tā kā 
valstu parlamenti šo informāciju sniedz; 
tā kā šīs informācijas apkopošana un 
publiskošana ir sabiedrības interesēs, un 
ar to tiek mēģināts nodrošināt, ka 
Parlamentā ir pienācīgi pārstāvētas visas 
sabiedrības grupas un visas profesiju 
kategorijas;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/3

Grozījums Nr. 3
Leila Chaibi
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0211/2020
Pascal Durand
Eiropas Parlamenta vēlēšanu izvērtēšana
(2020/2088 (INI))

Rezolūcijas priekšlikums
Kb apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Kb. tā kā angļu valodas izmantošana 
bez mutiskā tulkojuma sarunu sanāksmēs, 
kurās piedalās Parlamenta referents un 
ēnu referenti, un ES iestāžu izstrādāto 
dokumentu tulkojumu novēlota 
pieejamība vai to trūkums ir papildu 
šķēršļi ceļā uz daudzveidīgāku un 
precīzāku Eiropas sociālās daudzveidības 
pārstāvību Eiropas Parlamentā;

Or. en



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

LV Vienoti daudzveidībā LV

18.11.2020 A9-0211/4

Grozījums Nr. 4
Leila Chaibi
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0211/2020
Pascal Durand
Eiropas Parlamenta vēlēšanu izvērtēšana
(2020/2088 (INI))

Rezolūcijas priekšlikums
W apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

W. tā kā tādi institucionāli priekšlikumi 
kā transnacionālu sarakstu ieviešana, kas 
minēta Parlamenta 2018. gada 7. februāra 
rezolūcijā par Eiropas Parlamenta sastāvu 
un kas Eiropas politiskajām partijām un 
kustībām piešķirtu nozīmīgāku lomu 
Eiropas Parlamenta vēlēšanās, Padomes 
pārveidošana par Savienības otro 
likumdošanas palātu, kā ierosināts 
Parlamenta 2017. gada 16. februāra 
rezolūcijā par Eiropas Savienības 
pašreizējās institucionālās struktūras 
iespējamo attīstību un korekcijām, vai 
iespējas došana Eiropas politiskajām 
partijām un kustībām veidot pirmsvēlēšanu 
koalīcijas, pārveidotu Eiropas Parlamenta 
vēlēšanas, patiešām ļaujot tām kļūt par 
vienām Eiropas mēroga vēlēšanām, nevis 
27 valstu mēroga vēlēšanu apkopojumu, kā 
tas ir pašlaik;

W. tā kā tādi institucionāli priekšlikumi 
kā transnacionālu sarakstu ieviešana, kas 
minēta Parlamenta 2018. gada 7. februāra 
rezolūcijā par Eiropas Parlamenta sastāvu 
un kas Eiropas politiskajām partijām un 
kustībām piešķirtu nozīmīgāku lomu 
Eiropas Parlamenta vēlēšanās, Padomes 
pārveidošana par Savienības otro 
likumdošanas palātu, kā ierosināts 
Parlamenta 2017. gada 16. februāra 
rezolūcijā par Eiropas Savienības 
pašreizējās institucionālās struktūras 
iespējamo attīstību un korekcijām, vai 
iespējas došana Eiropas politiskajām 
partijām un kustībām veidot pirmsvēlēšanu 
koalīcijas, pārveidotu Eiropas Parlamenta 
vēlēšanas par nozīmīgu pasākumu, pirms 
kura notiek patiesas debates un kurā tiek 
pretstatīti dažādi redzējumi par Eiropas 
integrācijas projekta nākotni;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/5

Grozījums Nr. 5
Leila Chaibi
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0211/2020
Pascal Durand
Eiropas Parlamenta vēlēšanu izvērtēšana
(2020/2088 (INI))

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē vēlētāju aktivitātes 
pieaugumu 2019. gada Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās, kas parāda, ka vēlētāju 
aktivitātes samazināšanās tendenci visā 
Eiropā ir iespējams vērst pretējā virzienā, 
bet vienlaikus pauž vilšanos par pastāvīgi 
lielo nebalsotāju skaitu un to, ka visā 
Eiropas Savienībā gandrīz puse 
balsstiesīgo vēlētāju nepiedalījās vēlēšanās; 
atzīst ES iestāžu un pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju vadīto kampaņu, jo īpaši 
Parlamenta kampaņas “Šoreiz es balsošu” 
svarīgo lomu vēlētāju aktivitātes 
palielināšanā; uzsver, ka ir jāveic vairāk 
pasākumu vietējā, reģionālā, valstu un 
Eiropas līmenī, lai motivētu vēlētājus 
piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās; 
uzskata, ka vēlētāju aktivitātes 
palielināšanās liecina par to, ka arvien 
lielāka iedzīvotāju daļa uzskata ES par 
piemērotu līmeni, kurā risināt tādus 
mūsdienu problēmjautājumus kā 
ekonomika un ilgtspējīga izaugsme, 
klimata pārmaiņas un vides aizsardzība, 
sociālā un dzimumu nevienlīdzība, digitālā 
revolūcija, brīvības, cilvēktiesību un 
demokrātijas veicināšana, kā arī tādus 
ģeopolitiskus jautājumus kā migrācija un 
ārpolitika, drošība un ES loma pasaulē; 
aicina visas ES iestādes uzņemties 
atbildību un īstenot pilnvaras, ko tām tieši 
vai netieši ir devuši pilsoņi;

1. atzinīgi vērtē vēlētāju aktivitātes 
pieaugumu 2019. gada Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās, kas parāda, ka vēlētāju 
aktivitātes samazināšanās tendenci visā 
Eiropā ir iespējams vērst pretējā virzienā, 
bet vienlaikus pauž vilšanos par pastāvīgi 
lielo nebalsotāju skaitu un to, ka visā 
Eiropas Savienībā gandrīz puse 
balsstiesīgo vēlētāju nepiedalījās vēlēšanās; 
atzīst ES iestāžu un pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju vadīto kampaņu, jo īpaši 
Parlamenta kampaņas “Šoreiz es balsošu” 
svarīgo lomu vēlētāju aktivitātes 
palielināšanā; uzsver, ka ir jāveic vairāk 
pasākumu vietējā, reģionālā, valstu un 
Eiropas līmenī, lai motivētu vēlētājus 
piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās; 
uzskata, ka vēlētāju aktivitātes 
palielināšanās rosina domāt, ka daļa 
iedzīvotāju uzskata ES par piemērotu 
līmeni, kurā risināt tādus mūsdienu 
problēmjautājumus kā ekonomika un 
ilgtspējīga izaugsme, klimata pārmaiņas un 
vides aizsardzība, sociālā un dzimumu 
nevienlīdzība, sociālais dempings, digitālā 
revolūcija, brīvības, cilvēktiesību un 
demokrātijas veicināšana, kā arī tādus 
ģeopolitiskus jautājumus kā migrācija un 
ārpolitika, drošība un ES loma pasaulē; 
aicina visas ES iestādes uzņemties 
atbildību un īstenot pilnvaras, ko tām tieši 
vai netieši ir devuši pilsoņi;
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18.11.2020 A9-0211/6

Grozījums Nr. 6
Leila Chaibi
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0211/2020
Pascal Durand
Eiropas Parlamenta vēlēšanu izvērtēšana
(2020/2088 (INI))

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. atzinīgi vērtē ievērojamo jauniešu 
aktivitātes pieaugumu vēlēšanās; atkārto 
savu aicinājumu Padomei un Komisijai 
sabiedriskās apspriešanas procedūrās un 
konferencē par Eiropas nākotni ņemt vērā 
jautājumus, kas satrauc jauniešus, jo tie 
skar aspektus, kas būs svarīgi nākamo 
paaudžu dzīvē; iesaka dalībvalstīm apsvērt 
iespēju saskaņot vēlētāju vecuma cenzu, lai 
vēl vairāk veicinātu gados jaunu vēlētāju 
aktivitāti;

3. atzinīgi vērtē ievērojamo jauniešu 
aktivitātes pieaugumu vēlēšanās; atkārto 
savu aicinājumu Padomei un Komisijai 
sabiedriskās apspriešanas procedūrās un 
konferencē par Eiropas nākotni ņemt vērā 
jautājumus, kas satrauc jauniešus, jo tie 
skar aspektus, kas būs svarīgi nākamo 
paaudžu dzīvē; iesaka visām dalībvalstīm 
ieviest vēlētāju vecuma cenzu, lai dotu 
gados jauniem vēlētājiem viņiem 
pienākošos vietu mūsu sabiedrībās; aicina 
tās 13 dalībvalstis, kurās kandidātu 
vecuma cenzs ir lielāks par 18 gadiem, 
samazināt to līdz 18 gadiem;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/7

Grozījums Nr. 7
Leila Chaibi
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0211/2020
Pascal Durand
Eiropas Parlamenta vēlēšanu izvērtēšana
(2020/2088 (INI))

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. atzinīgi vērtē to, ka pēdējās 
vēlēšanas ir uzlabojies dzimumu līdzsvars 
Parlamentā; tomēr uzsver, ka joprojām ir 
iespējams panākt uzlabojumus, lai 
panāktu dzimumu ziņā patiešām 
līdzsvarotu Parlamenta sastāvu, un atzīst, 
ka starp dalībvalstīm pastāv ievērojamas 
atšķirības, jo ir gan tādas dalībvalstis, 
kurās Eiropas Parlamentā tika ievēlēts 
vairāk nekā 50 % sieviešu, gan 
dalībvalstis, kurās netika ievēlēta neviena 
sieviete; aicina dalībvalstis un Savienības 
iestādes veikt visus nepieciešamos 
pasākumus, lai veicinātu vīriešu un 
sieviešu līdztiesības principu visā vēlēšanu 
procesā; šajā sakarā uzsver, cik svarīgi ir 
nodrošināt dzimumu līdzsvara ievērošanu 
deputātu kandidātu sarakstos; aicina 
Komisiju sadarbībā ar Eiropas Parlamentu 
un citām struktūrām, piemēram, Venēcijas 
komisiju, formulēt ieteikumus dalībvalstīm 
nolūkā panākt sieviešu pārstāvības 
palielināšanu Eiropas Parlamentā, un 
aicina ieviest kandidātu sarakstus, kuros 
būtu vienāds skaits vīriešu un sieviešu, 
piemēram, izmantojot dzimumu paritātes 
sarakstus vai citas līdzvērtīgas metodes, jo 
daudzās dalībvalstīs nav nekādu tiesību 
aktu, kas nodrošinātu politisko paritāti 
vēlēšanās;

4. pauž nožēlu par to, ka vēlēšanu 
rezultātā Parlamentā netika panākts reāls 
dzimumu līdzsvars; aicina Komisiju 
sadarbībā ar Parlamentu un citām 
struktūrām, piemēram, Venēcijas komisiju, 
izstrādāt ieteikumus dalībvalstīm nolūkā 
palielināt sieviešu pārstāvību Eiropas 
Parlamentā; aicina dalībvalstis savos 
attiecīgajos vēlēšanu likumos iekļaut 
vispārīgu prasību politiskajām partijām 
sagatavot tādus kandidātu sarakstus, kuros 
būtu pilnībā nodrošināts dzimumu 
līdzsvars un kuros vīrieši un sievietes būtu 
sakārtoti pamīšus; turklāt aicina tās 
dalībvalstis, kurās ir preferenciālā 
balsošanas sistēma, piedāvāt 
preferenciālās balsošanas iespēju 
attiecībā uz tādu skaitu kandidātu, kas ir 
pāra skaitlis, lai nodrošinātu paritāti;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/8

Grozījums Nr. 8
Leila Chaibi
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0211/2020
Pascal Durand
Eiropas Parlamenta vēlēšanu izvērtēšana
(2020/2088 (INI))

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. atzinīgi vērtē to, ka pēdējās 
vēlēšanas ir uzlabojies dzimumu līdzsvars 
Parlamentā; tomēr uzsver, ka joprojām ir 
iespējams panākt uzlabojumus, lai panāktu 
dzimumu ziņā patiešām līdzsvarotu 
Parlamenta sastāvu, un atzīst, ka starp 
dalībvalstīm pastāv ievērojamas atšķirības, 
jo ir gan tādas dalībvalstis, kurās Eiropas 
Parlamentā tika ievēlēts vairāk nekā 50 % 
sieviešu, gan dalībvalstis, kurās netika 
ievēlēta neviena sieviete; aicina 
dalībvalstis un Savienības iestādes veikt 
visus nepieciešamos pasākumus, lai 
veicinātu vīriešu un sieviešu līdztiesības 
principu visā vēlēšanu procesā; šajā sakarā 
uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt dzimumu 
līdzsvara ievērošanu deputātu kandidātu 
sarakstos; aicina Komisiju sadarbībā ar 
Eiropas Parlamentu un citām struktūrām, 
piemēram, Venēcijas komisiju, formulēt 
ieteikumus dalībvalstīm nolūkā panākt 
sieviešu pārstāvības palielināšanu Eiropas 
Parlamentā, un aicina ieviest kandidātu 
sarakstus, kuros būtu vienāds skaits vīriešu 
un sieviešu, piemēram, izmantojot 
dzimumu paritātes sarakstus vai citas 
līdzvērtīgas metodes, jo daudzās 
dalībvalstīs nav nekādu tiesību aktu, kas 
nodrošinātu politisko paritāti vēlēšanās;

4. atzinīgi vērtē to, ka pēdējās 
vēlēšanas ir uzlabojies dzimumu līdzsvars 
Parlamentā; tomēr uzsver, ka joprojām ir 
iespējams panākt uzlabojumus, lai panāktu 
dzimumu ziņā patiešām līdzsvarotu 
Parlamenta sastāvu, un atzīst, ka starp 
dalībvalstīm pastāv ievērojamas atšķirības, 
jo ir gan tādas dalībvalstis, kurās Eiropas 
Parlamentā tika ievēlēts vairāk nekā 50 % 
sieviešu, gan dalībvalstis, kurās netika 
ievēlēta neviena sieviete; aicina 
dalībvalstis un Savienības iestādes veikt 
visus nepieciešamos pasākumus, lai 
veicinātu vīriešu un sieviešu līdztiesības 
principu visā vēlēšanu procesā; šajā sakarā 
uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt dzimumu 
līdzsvara ievērošanu deputātu kandidātu 
sarakstos; aicina Komisiju sadarbībā ar 
Eiropas Parlamentu un citām struktūrām, 
piemēram, Venēcijas komisiju, formulēt 
ieteikumus dalībvalstīm nolūkā panākt 
sieviešu pārstāvības palielināšanu Eiropas 
Parlamentā, un aicina ieviest kandidātu 
sarakstus, kuros būtu vienāds skaits vīriešu 
un sieviešu, izmantojot dzimumu paritātes 
sarakstus, jo daudzās dalībvalstīs nav 
nekādu tiesību aktu, kas nodrošinātu 
politisko paritāti vēlēšanās;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/9

Grozījums Nr. 9
Nikolaj Villumsen
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0211/2020
Pascal Durand
Eiropas Parlamenta vēlēšanu izvērtēšana
(2020/2088 (INI))

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzskata, ka pēc 2019. gada 
vēlēšanām Eiropas Komisijas 
priekšsēdētāju izvirzīto kandidātu procesā 
neizdevās izraudzīties tāpēc, ka, pirmkārt, 
šajā procesā pēc 2014. gadā gūtās 
pieredzes netika veikti nekādi uzlabojumi, 
un otrkārt, tāpēc ka ES iedzīvotājiem šis 
process netika izskaidrots un viņiem par 
to neradās izpratne; plāno līdz 
nākamajām Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām, kas notiks 2024. gadā, 
reformēt demokrātisko procesu, kādā 
izraudzīsies Komisijas priekšsēdētāju; 
tomēr norāda, ka Komisijas priekšsēdētāja 
ievēlēšana jebkurā gadījumā ir atkarīga 
no Eiropas Parlamenta deputātu 
vairākuma atbalsta iegūšanas, lai pilnībā 
tiktu ņemti vērā vēlēšanu rezultāti, kā 
paredzēts Lisabonas līgumā;

14. uzskata, ka no izvirzīto kandidātu 
procesa būtu jāatsakās;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/10

Grozījums Nr. 10
Nikolaj Villumsen
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0211/2020
Pascal Durand
Eiropas Parlamenta vēlēšanu izvērtēšana
(2020/2088 (INI))

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzsver gaidāmās konferences par 
Eiropas nākotni nozīmīgo lomu debatēs par 
institucionālajiem jautājumiem, tostarp 
ņemot vērā 2019. gada Eiropas Parlamenta 
vēlēšanu rezultātus; atzinīgi vērtē trīs ES 
iestāžu gaidāmo kopīgo deklarāciju par 
konferenci par Eiropas nākotni, un aicina 
to ātri pieņemt; atgādina Komisijas 
priekšsēdētājas apņemšanos pievērsties 
(tostarp pašā konferencē) tematiem, kas 
konkrēti saistīti ar demokrātiskajiem 
procesiem un institucionālajiem 
jautājumiem, jo īpaši izvirzīto kandidātu 
sistēmu Eiropas Komisijas priekšsēdētāja 
ievēlēšanai un transnacionāliem Eiropas 
Parlamenta vēlēšanu sarakstiem, neskarot 
lēmumus, kas pašā konferencē tiks 
pieņemti par risināmo prioritāšu sarakstu;

15. uzsver gaidāmās konferences par 
Eiropas nākotni nozīmīgo lomu debatēs par 
institucionālajiem jautājumiem, tostarp 
ņemot vērā 2019. gada Eiropas Parlamenta 
vēlēšanu rezultātus; gaida trīs ES iestāžu 
gaidāmo kopīgo deklarāciju par konferenci 
par Eiropas nākotni, un aicina to ātri 
pieņemt; atgādina Komisijas 
priekšsēdētājas apņemšanos pievērsties 
tematiem, kas konkrēti saistīti ar 
demokrātiskajiem procesiem un 
institucionālajiem jautājumiem;
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