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18.11.2020 A9-0211/1

Amendement 1
Leila Chaibi
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0211/2020
Pascal Durand
De stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces
(2020/2088 (INI))

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de hogere 
opkomst ook gepaard ging met winst voor 
pro-Europese partijen die stemmen kregen 
van de jongere generaties, hetgeen de pro-
Europese meerderheid in het Europees 
Parlement heeft versterkt, maar dat de 
resultaten van eurosceptici, populisten en 
nationalistische bewegingen, die een 
bedreiging vormen voor het 
integratieproject van de EU, als een 
waarschuwing moet worden opgevat;

F. overwegende dat de hogere 
opkomst ook gepaard ging met winst voor 
extreemrechtse partijen, hetgeen als een 
waarschuwing moet worden opgevat, en 
hetgeen vraagtekens plaatst bij onze steun 
voor het huidige EU-beleid, met name 
inzake sociale dumping;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/2

Amendement 2
Leila Chaibi
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0211/2020
Pascal Durand
De stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces
(2020/2088 (INI))

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat het moeilijk vast 
te stellen is of het Parlement 
representatief is voor de samenleving in al 
haar diversiteit; overwegende dat het 
beroep van de gekozen parlementsleden 
geen deel uitmaakt van de door de 
administratie verlangde informatie; 
overwegende dat het beroep van de 
gekozen parlementsleden in de verklaring 
financiële belangen moet worden 
meegedeeld, en dat deze verklaring 
openbaar wordt gemaakt, maar dat de 
administratie van het Europees Parlement 
niet over samengevoegde, publiek 
beschikbare statistieken daaromtrent; 
overwegende dat de nationale 
parlementen deze informatie beschikbaar 
stellen; overwegende dat het van 
algemeen belang is deze informatie ter 
beschikking te hebben en openbaar te 
maken teneinde bij te dragen tot een juiste 
vertegenwoordiging van alle sociaal-
economische categorieën in het 
Parlement;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/3

Amendement 3
Leila Chaibi
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0211/2020
Pascal Durand
De stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces
(2020/2088 (INI))

Ontwerpresolutie
Overweging K ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K ter. overwegende dat het gebruik van 
de Engelse taal, zonder vertolking, tijdens 
de vergaderingen voor overleg met de 
rapporteur en schaduwrapporteurs van 
het Europees Parlement alsook het vaak 
laattijdig of zelfs niet vertalen van teksten 
van de Europese instellingen een extra 
belemmering vormen voor een meer 
gediversifieerde en representatieve 
vertegenwoordiging van de Europese 
samenlevingen in het Europees 
Parlement;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/4

Amendement 4
Leila Chaibi
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0211/2020
Pascal Durand
De stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces
(2020/2088 (INI))

Ontwerpresolutie
Overweging W

Ontwerpresolutie Amendement

W. overwegende dat institutionele 
voorstellen, zoals de invoering van 
transnationale lijsten, zoals vermeld door 
het Parlement in zijn resolutie van 
7 februari 2018 over de samenstelling van 
het Europees Parlement, het centraal 
stellen van de Europese politieke partijen 
en bewegingen binnen de Europese 
verkiezingen, de omvorming van de Raad 
in een tweede wetgevende kamer van de 
Unie, zoals voorgesteld in zijn resolutie 
van 16 februari 2017 over mogelijke 
ontwikkelingen en aanpassingen van het 
huidige institutionele bestel van de 
Europese Unie, en de invoering van de 
mogelijkheid voor Europese politieke 
partijen en bewegingen om voorafgaand 
aan de verkiezingen coalities te vormen, 
ervoor zouden kunnen zorgen dat de 
Europese verkiezingen geen verzameling 
van 27 afzonderlijke nationale 
verkiezingen zouden zijn, zoals nu het 
geval is, maar één enkele Europese 
verkiezing;

W. overwegende dat institutionele 
voorstellen, zoals de invoering van 
transnationale lijsten, zoals vermeld door 
het Parlement in zijn resolutie van 
7 februari 2018 over de samenstelling van 
het Europees Parlement, het centraal 
stellen van de Europese politieke partijen 
en bewegingen binnen de Europese 
verkiezingen, de omvorming van de Raad 
in een tweede wetgevende kamer van de 
Unie, zoals voorgesteld in zijn resolutie 
van 16 februari 2017 over mogelijke 
ontwikkelingen en aanpassingen van het 
huidige institutionele bestel van de 
Europese Unie, en de invoering van de 
mogelijkheid voor Europese politieke 
partijen en bewegingen om voorafgaand 
aan de verkiezingen coalities te vormen, 
ervoor zouden kunnen zorgen dat de 
Europese verkiezingen een belangrijk 
evenement worden, voorafgegaan door 
echte debatten en de voorstelling van 
verschillende standpunten over de 
toekomst van het Europese 
integratieproject;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/5

Amendement 5
Leila Chaibi
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0211/2020
Pascal Durand
De stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces
(2020/2088 (INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over de hogere 
opkomst bij de Europese verkiezingen van 
2019 waaruit blijkt dat de trend van 
afnemende verkiezingsopkomsten in 
Europa kan worden teruggedraaid; betreurt 
echter tegelijkertijd het aanhoudende hoge 
percentage niet-stemmers en het feit dat 
bijna de helft van alle kiesgerechtigden in 
de EU niet heeft gestemd; erkent de 
belangrijke rol van door EU-instellingen en 
maatschappelijke organisaties gevoerde 
campagnes om de opkomst te verhogen, 
met name de campagne van het Parlement 
“Ik stem deze keer”; benadrukt dat er op 
lokaal, regionaal, nationaal en Europees 
niveau meer moet worden ondernomen om 
kiezers aan te sporen aan de Europese 
verkiezingen deel te nemen; is van oordeel 
dat deze hogere opkomst erop wijst dat 
steeds meer burgers van mening zijn dat de 
uitdagingen van de huidige tijd, zoals de 
economie en duurzame groei, de 
klimaatverandering en milieubescherming, 
de sociale en genderongelijkheid, de 
digitale revolutie, de bevordering van de 
vrijheid, de mensenrechten en de 
democratie, alsook de demografie en 
geopolitieke kwesties, zoals migratie en 
buitenlands beleid, veiligheid en de rol van 
de EU op het wereldtoneel, het beste op 
EU-niveau aangepakt kunnen worden; doet 
derhalve een beroep op alle 

1. is verheugd over de hogere 
opkomst bij de Europese verkiezingen van 
2019 waaruit blijkt dat de trend van 
afnemende verkiezingsopkomsten in 
Europa kan worden teruggedraaid; betreurt 
echter tegelijkertijd het aanhoudende hoge 
percentage niet-stemmers en het feit dat 
bijna de helft van alle kiesgerechtigden in 
de EU niet heeft gestemd; erkent de 
belangrijke rol van door EU-instellingen en 
maatschappelijke organisaties gevoerde 
campagnes om de opkomst te verhogen, 
met name de campagne van het Parlement 
“Ik stem deze keer”; benadrukt dat er op 
lokaal, regionaal, nationaal en Europees 
niveau meer moet worden ondernomen om 
kiezers aan te sporen aan de Europese 
verkiezingen deel te nemen; is van oordeel 
dat deze hogere opkomst erop lijkt te 
wijzen dat sommige burgers van mening 
zijn dat de uitdagingen van de huidige tijd, 
zoals de economie en duurzame groei, de 
klimaatverandering en milieubescherming, 
de sociale en genderongelijkheid, sociale 
dumping, de digitale revolutie, de 
bevordering van de vrijheid, de 
mensenrechten en de democratie, alsook de 
demografie en geopolitieke kwesties, zoals 
migratie en buitenlands beleid, veiligheid 
en de rol van de EU op het wereldtoneel, 
het beste op EU-niveau aangepakt kunnen 
worden; doet derhalve een beroep op alle 
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EU‑instellingen hun verantwoordelijkheid 
te nemen en uitvoering te geven aan het 
mandaat dat zij, direct dan wel indirect, 
van de burgers hebben gekregen;

EU‑instellingen hun verantwoordelijkheid 
te nemen en uitvoering te geven aan het 
mandaat dat zij, direct dan wel indirect, 
van de burgers hebben gekregen;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/6

Amendement 6
Leila Chaibi
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0211/2020
Pascal Durand
De stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces
(2020/2088 (INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is verheugd over de flinke toename 
van het aantal jongeren dat heeft gestemd; 
herhaalt zijn verzoek aan de Raad en de 
Commissie om, door middel van openbare 
raadplegingsprocedures en de Conferentie 
over de toekomst van Europa, rekening te 
houden met de zorgen van jongeren die van 
cruciaal belang zijn voor volgende 
generaties; beveelt aan dat de lidstaten 
nadenken over de harmonisatie van de 
minimumleeftijd van kiezers teneinde de 
deelname van jonge kiezers te verhogen;

3. is verheugd over de flinke toename 
van het aantal jongeren dat heeft gestemd; 
herhaalt zijn verzoek aan de Raad en de 
Commissie om, door middel van openbare 
raadplegingsprocedures en de Conferentie 
over de toekomst van Europa, rekening te 
houden met de zorgen van jongeren die van 
cruciaal belang zijn voor volgende 
generaties; beveelt aan dat alle lidstaten 
een minimumleeftijd voor kiezers 
invoeren om jongeren hun rechtmatige 
plaats in onze samenleving te geven; 
verzoekt de 13 lidstaten die een hogere 
minimumleeftijd dan 18 jaar vereisen, 
deze leeftijd te verlagen naar 18 jaar;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/7

Amendement 7
Leila Chaibi
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0211/2020
Pascal Durand
De stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces
(2020/2088 (INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is verheugd over het feit dat het 
genderevenwicht in het Parlement sinds 
de laatste verkiezingen is verbeterd; 
benadrukt echter dat er nog altijd ruimte 
voor verdere verbetering is om een 
daadwerkelijk genderevenwicht in het 
Parlement tot stand te brengen; erkent dat 
er grote verschillen tussen de lidstaten 
bestaan waarbij in sommige lidstaten het 
aandeel verkozen vrouwen meer dan 50 % 
bedraagt, terwijl in andere lidstaten geen 
enkele vrouw voor het Europees 
Parlement is verkozen; verzoekt de 
lidstaten en de instellingen van de Unie 
alle nodige maatregelen te nemen om het 
beginsel van gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen te bevorderen gedurende het 
gehele verkiezingsproces; benadrukt in dit 
verband het belang van 
genderevenwichtige kieslijsten; verzoekt 
de Commissie om in samenwerking met 
het Parlement en andere instanties, zoals de 
Commissie van Venetië, te komen met 
aanbevelingen aan de lidstaten om het 
aantal vrouwen in het Europees Parlement 
omhoog te brengen, en dringt aan op de 
invoering van lijsten met een gelijk aantal 
mannelijke en vrouwelijke kandidaten op 
verkiesbare plaatsen, bijvoorbeeld door de 
aanwending van een ritssysteem of andere 
gelijkwaardige methoden, aangezien in 
vele lidstaten geen wetgeving bestaat die 

4. betreurt dat de verkiezingsuitslag 
niet heeft geleid tot een daadwerkelijk 
genderevenwicht in het Parlement; 
verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met het Parlement en andere 
instanties, zoals de Commissie van 
Venetië, te komen met aanbevelingen aan 
de lidstaten om het aantal vrouwen in het 
Europees Parlement omhoog te brengen; 
verzoekt de lidstaten een algemene 
verplichting voor politieke partijen in hun 
nationale verkiezingswetgeving op te 
nemen dat zij over kandidatenlijsten 
beschikken met evenveel vrouwen als 
mannen die elkaar afwisselen; vraagt 
tevens aan de lidstaten die over een 
systeem van voorkeurstemmen 
beschikken, de voorkeurstem voor te 
stellen aan de hand van een even aantal 
kandidaten teneinde pariteit te 
waarborgen;
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zorgt voor politieke pariteit tijdens 
verkiezingen;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/8

Amendement 8
Leila Chaibi
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0211/2020
Pascal Durand
De stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces
(2020/2088 (INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is verheugd over het feit dat het 
genderevenwicht in het Parlement sinds de 
laatste verkiezingen is verbeterd; benadrukt 
echter dat er nog altijd ruimte voor verdere 
verbetering is om een daadwerkelijk 
genderevenwicht in het Parlement tot stand 
te brengen; erkent dat er grote verschillen 
tussen de lidstaten bestaan waarbij in 
sommige lidstaten het aandeel verkozen 
vrouwen meer dan 50 % bedraagt, terwijl 
in andere lidstaten geen enkele vrouw voor 
het Europees Parlement is verkozen; 
verzoekt de lidstaten en de instellingen van 
de Unie alle nodige maatregelen te nemen 
om het beginsel van gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen te bevorderen 
gedurende het gehele verkiezingsproces; 
benadrukt in dit verband het belang van 
genderevenwichtige kieslijsten; verzoekt 
de Commissie om in samenwerking met 
het Parlement en andere instanties, zoals de 
Commissie van Venetië, te komen met 
aanbevelingen aan de lidstaten om het 
aantal vrouwen in het Europees Parlement 
omhoog te brengen, en dringt aan op de 
invoering van lijsten met een gelijk aantal 
mannelijke en vrouwelijke kandidaten op 
verkiesbare plaatsen, bijvoorbeeld door de 
aanwending van een ritssysteem of andere 
gelijkwaardige methoden, aangezien in 
vele lidstaten geen wetgeving bestaat die 
zorgt voor politieke pariteit tijdens 

4. is verheugd over het feit dat het 
genderevenwicht in het Parlement sinds de 
laatste verkiezingen is verbeterd; benadrukt 
echter dat er nog altijd ruimte voor verdere 
verbetering is om een daadwerkelijk 
genderevenwicht in het Parlement tot stand 
te brengen; erkent dat er grote verschillen 
tussen de lidstaten bestaan waarbij in 
sommige lidstaten het aandeel verkozen 
vrouwen meer dan 50 % bedraagt, terwijl 
in andere lidstaten geen enkele vrouw voor 
het Europees Parlement is verkozen; 
verzoekt de lidstaten en de instellingen van 
de Unie alle nodige maatregelen te nemen 
om het beginsel van gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen te bevorderen 
gedurende het gehele verkiezingsproces; 
benadrukt in dit verband het belang van 
genderevenwichtige kieslijsten; verzoekt 
de Commissie om in samenwerking met 
het Parlement en andere instanties, zoals de 
Commissie van Venetië, te komen met 
aanbevelingen aan de lidstaten om het 
aantal vrouwen in het Europees Parlement 
omhoog te brengen, en dringt aan op de 
invoering van lijsten met een gelijk aantal 
mannelijke en vrouwelijke kandidaten op 
verkiesbare plaatsen, door de aanwending 
van een ritssysteem, aangezien in vele 
lidstaten geen wetgeving bestaat die zorgt 
voor politieke pariteit tijdens verkiezingen;
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verkiezingen;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/9

Amendement 9
Nikolaj Villumsen
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0211/2020
Pascal Durand
De stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces
(2020/2088 (INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van oordeel dat de reden waarom 
men na de verkiezingen van 2019 niet erin 
geslaagd is via de procedure van 
Spitzenkandidaten een voorzitter van de 
Europese Commissie te kiezen, ten eerste 
verband houdt met het feit dat er na de 
ervaringen van 2014 geen verbeteringen 
van de toepassing van het beginsel van 
Spitzenkandidaten werden doorgevoerd, 
en ten tweede met het feit dat er aan de 
EU‑burgers geen uitleg over de procedure 
is verschaft en dat zij deze niet hebben 
begrepen; is voornemens het 
democratische proces voor de verkiezing 
van de voorzitter van de Commissie vóór 
de eerstvolgende Europese verkiezingen 
in 2024 te hervormen; merkt echter op dat 
de verkiezing van de voorzitter van de 
Commissie altijd afhangt van het 
verkrijgen van de steun van de 
meerderheid van de leden van het 
Europees Parlement, zodat volledig 
rekening wordt gehouden met de 
verkiezingsuitslag, zoals beoogd in het 
Verdrag van Lissabon;

14. is van oordeel dat van de procedure 
van Spitzenkandidaten moet worden 
afgestapt;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/10

Amendement 10
Nikolaj Villumsen
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0211/2020
Pascal Durand
De stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces
(2020/2088 (INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt de belangrijke rol die de 
aanstaande Conferentie over de toekomst 
van Europa vervult in het debat over 
institutionele aangelegenheden, mede in 
het licht van de uitslag van de Europese 
verkiezingen van 2019; is ingenomen met 
de komende gezamenlijke verklaring van 
de drie EU‑instellingen over de 
Conferentie over de toekomst van Europa, 
en dringt aan op een snelle goedkeuring 
ervan; wijst andermaal op het engagement 
van de voorzitter van de Commissie om 
kwesties aan te pakken die specifiek 
verband houden met democratische 
processen en institutionele kwesties, met 
name het systeem van de 
Spitzenkandidaten voor de verkiezing van 
de voorzitter van de Europese Commissie, 
en transnationale lijsten voor de 
verkiezingen van het Europees Parlement, 
ook in het kader van de Conferentie, 
zonder afbreuk te doen aan de door de 
Conferentie zelf genomen besluiten over 
de lijst van aan te pakken prioriteiten;

15. benadrukt de belangrijke rol die de 
aanstaande Conferentie over de toekomst 
van Europa vervult in het debat over 
institutionele aangelegenheden, mede in 
het licht van de uitslag van de Europese 
verkiezingen van 2019; is in afwachting 
van de komende gezamenlijke verklaring 
van de drie EU‑instellingen over de 
Conferentie over de toekomst van Europa, 
en dringt aan op een snelle goedkeuring 
ervan; wijst andermaal op het engagement 
van de voorzitter van de Commissie om 
kwesties aan te pakken die specifiek 
verband houden met democratische 
processen en institutionele kwesties;

Or. en


