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18.11.2020 A9-0211/1

Poprawka 1
Leila Chaibi
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0211/2020
Pascal Durand
Ocena wyborów europejskich
(2020/2088 (INI))

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że wyższa 
frekwencja była również związana z 
wyższymi wynikami partii 
proeuropejskich otrzymujących głosy od 
młodszych pokoleń, co zwiększyło 
proeuropejską większość w Parlamencie 
Europejskim, przy czym jako ostrzeżenie 
należy potraktować zagrażające 
projektowi integracji unijnej wyniki 
uzyskane przez eurosceptyków, populistów 
i ruchy nacjonalistyczne;

F. mając na uwadze, że wyższa 
frekwencja była również związana z 
wyższymi wynikami partii skrajnie 
prawicowych, co należy potraktować jako 
ostrzeżenie i co podaje w wątpliwość nasze 
poparcie dla obecnych polityk UE, 
zwłaszcza w zakresie dumpingu 
socjalnego;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/2

Poprawka 2
Leila Chaibi
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0211/2020
Pascal Durand
Ocena wyborów europejskich
(2020/2088 (INI))

Projekt rezolucji
Motyw K a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że trudno jest 
stwierdzić, czy Parlament reprezentuje, ze 
społecznego punktu widzenia, 
różnorodność społeczeństwa; mając na 
uwadze, że administracja Parlamentu nie 
wymaga od wybranych posłów 
przekazania szczegółowych informacji 
dotyczących zawodu; mając na uwadze, że 
choć wybrani posłowie muszą przedstawić 
w oświadczeniu majątkowym, które jest 
publikowane, szczegółowe informacje 
dotyczące wykonywanego zawodu, 
administracja Parlamentu nie sporządza i 
nie publikuje statystyk dotyczących tych 
danych; mając na uwadze, że parlamenty 
narodowe udostępniają te informacje; 
mając na uwadze, że zestawianie i 
publikowanie tych informacji leżą w 
interesie publicznym, ponieważ 
przyczyniają się do zapewnienia 
prawidłowego reprezentowania wszystkich 
kategorii społeczno-zawodowych w 
Parlamencie;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/3

Poprawka 3
Leila Chaibi
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0211/2020
Pascal Durand
Ocena wyborów europejskich
(2020/2088 (INI))

Projekt rezolucji
Motyw K b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Kb. mając na uwadze, że posługiwanie 
się językiem angielskim bez udziału 
tłumaczy ustnych podczas posiedzeń 
negocjacyjnych sprawozdawców i 
kontrsprawozdawców Parlamentu 
Europejskiego oraz często spóźnione 
tłumaczenia pisemne lub brak tłumaczeń 
tekstów instytucji UE to dodatkowe 
przeszkody utrudniające zapewnienie 
bardziej zróżnicowanej i dokładnej 
reprezentacji europejskiej różnorodności 
społecznej w Parlamencie Europejskim;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/4

Poprawka 4
Leila Chaibi
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0211/2020
Pascal Durand
Ocena wyborów europejskich
(2020/2088 (INI))

Projekt rezolucji
Motyw W

Projekt rezolucji Poprawka

W. mając na uwadze, że propozycje 
instytucjonalne, takie jak listy 
transnarodowe, o których Parlament 
wspomniał w rezolucji z dnia 7 lutego 
2018 r. w sprawie składu Parlamentu 
Europejskiego, dzięki którym europejskie 
partie i ruchy polityczne byłyby bardziej w 
centrum wyborów europejskich, a także 
przekształcenie Rady w drugą izbę władzy 
prawodawczej Unii, zaproponowane w 
rezolucji Parlamentu z dnia 16 lutego 2017 
r. w sprawie ewentualnych zmian i 
dostosowań w obecnej strukturze 
instytucjonalnej Unii Europejskiej, lub też 
umożliwienie tworzenia przedwyborczych 
koalicji europejskich partii i ruchów 
politycznych, pomogłyby przekształcić 
wybory europejskie w jedne rzeczywiste 
wybory europejskie w przeciwieństwie do 
dzisiejszych odrębnych wyborów 
krajowych w 27 państwach;

W. mając na uwadze, że propozycje 
instytucjonalne, takie jak listy 
transnarodowe, o których Parlament 
wspomniał w rezolucji z dnia 7 lutego 
2018 r. w sprawie składu Parlamentu 
Europejskiego, dzięki którym europejskie 
partie i ruchy polityczne byłyby bardziej w 
centrum wyborów europejskich, a także 
przekształcenie Rady w drugą izbę władzy 
prawodawczej Unii, zaproponowane w 
rezolucji Parlamentu z dnia 16 lutego 2017 
r. w sprawie ewentualnych zmian i 
dostosowań w obecnej strukturze 
instytucjonalnej Unii Europejskiej, lub też 
umożliwienie tworzenia przedwyborczych 
koalicji europejskich partii i ruchów 
politycznych, pomogłyby przekształcić 
wybory europejskie w kluczowe 
wydarzenie, poprzedzone prawdziwymi 
debatami i prezentacją różnych wizji 
przyszłości projektu integracji 
europejskiej;

Or. en



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

PL Zjednoczona w różnorodności PL

18.11.2020 A9-0211/5

Poprawka 5
Leila Chaibi
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0211/2020
Pascal Durand
Ocena wyborów europejskich
(2020/2088 (INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem odnotowuje 
wyższą frekwencję w wyborach 
europejskich w 2019 r., świadczącą o tym, 
że możliwe jest odwrócenie trendu 
spadkowego we frekwencji w Europie, ale 
jednocześnie wyraża rozczarowanie 
utrzymującym się wysokim poziomem 
braku uczestnictwa i tym, że prawie 
połowa wszystkich uprawnionych 
wyborców w UE nie głosowała; dostrzega 
ważną rolę kampanii prowadzonych przez 
instytucje unijne i organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego na rzecz 
zwiększenia frekwencji, zwłaszcza 
kampanii Parlamentu „Tym razem 
głosuję”; podkreśla, że zachęcanie 
wyborców do udziału w wyborach 
europejskich wymaga intensywniejszych 
działań na szczeblu lokalnym, 
regionalnym, krajowym i europejskim; 
uznaje, że ta wyższa frekwencja pokazuje, 
iż coraz większy odsetek obywateli uważa 
UE za właściwy szczebel, na którym 
należy stawić czoła wyzwaniom naszych 
czasów, takim jak: gospodarka i 
zrównoważony wzrost gospodarczy, 
zmiana klimatu i ochrona środowiska, 
nierówności społeczne i zróżnicowanie 
sytuacji kobiet i mężczyzn, rewolucja 
cyfrowa, promowanie wolności, praw 
człowieka i demokracji, demografia oraz 
kwestie geopolityczne, takie jak migracja i 

1. z zadowoleniem odnotowuje 
wyższą frekwencję w wyborach 
europejskich w 2019 r., świadczącą o tym, 
że możliwe jest odwrócenie trendu 
spadkowego we frekwencji w Europie, ale 
jednocześnie wyraża rozczarowanie 
utrzymującym się wysokim poziomem 
braku uczestnictwa i tym, że prawie 
połowa wszystkich uprawnionych 
wyborców w UE nie głosowała; dostrzega 
ważną rolę kampanii prowadzonych przez 
instytucje unijne i organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego na rzecz 
zwiększenia frekwencji, zwłaszcza 
kampanii Parlamentu „Tym razem 
głosuję”; podkreśla, że zachęcanie 
wyborców do udziału w wyborach 
europejskich wymaga intensywniejszych 
działań na szczeblu lokalnym, 
regionalnym, krajowym i europejskim; 
uznaje, że ta wyższa frekwencja wydaje się 
sugerować, iż niektórzy obywatele 
uważają UE za właściwy szczebel, na 
którym należy stawić czoła wyzwaniom 
naszych czasów, takim jak: gospodarka i 
zrównoważony wzrost gospodarczy, 
zmiana klimatu i ochrona środowiska, 
nierówności społeczne i zróżnicowanie 
sytuacji kobiet i mężczyzn, dumping 
socjalny, rewolucja cyfrowa, promowanie 
wolności, praw człowieka i demokracji, 
demografia oraz kwestie geopolityczne, 
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polityka zagraniczna, bezpieczeństwo i rola 
UE na świecie; wzywa zatem wszystkie 
instytucje UE do wzięcia na siebie 
odpowiedzialności i podejmowania działań 
na podstawie mandatu udzielonego im, 
bezpośrednio lub pośrednio, przez 
obywateli;

takie jak migracja i polityka zagraniczna, 
bezpieczeństwo i rola UE na świecie; 
wzywa zatem wszystkie instytucje UE do 
wzięcia na siebie odpowiedzialności i 
podejmowania działań na podstawie 
mandatu udzielonego im, bezpośrednio lub 
pośrednio, przez obywateli;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/6

Poprawka 6
Leila Chaibi
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0211/2020
Pascal Durand
Ocena wyborów europejskich
(2020/2088 (INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje znaczny 
wzrost udziału osób młodych w wyborach; 
ponawia swój apel do Rady i Komisji o 
uwzględnienie ich obaw, w drodze 
konsultacji publicznych i podczas 
konferencji w sprawie przyszłości Europy, 
jako że mają one decydujące znaczenie dla 
życia następnych pokoleń; zaleca 
państwom członkowskim rozważenie 
harmonizacji minimalnego wieku 
uprawniającego do głosowania w celu 
dalszego wzmocnienia zaangażowania 
młodych wyborców;

3. z zadowoleniem przyjmuje znaczny 
wzrost udziału osób młodych w wyborach; 
ponawia swój apel do Rady i Komisji o 
uwzględnienie ich obaw, w drodze 
konsultacji publicznych i podczas 
konferencji w sprawie przyszłości Europy, 
jako że mają one decydujące znaczenie dla 
życia następnych pokoleń; zaleca 
wszystkim państwom członkowskim 
wprowadzenie minimalnego wieku 
uprawniającego do głosowania, aby 
zapewnić młodym ludziom właściwe 
miejsce w naszych społeczeństwach; 
wzywa te 13 państw członkowskich, w 
których minimalny wymagany wiek 
kandydatów ustalono na więcej niż 18 lat, 
do obniżenia tego progu wiekowego do 18 
lat;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/7

Poprawka 7
Leila Chaibi
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0211/2020
Pascal Durand
Ocena wyborów europejskich
(2020/2088 (INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
po ostatnich wyborach poprawiła się 
równowaga płci w Parlamencie; 
podkreśla jednak, że nadal istnieje pole do 
dalszej poprawy w celu osiągnięcia 
prawdziwie zrównoważonego pod 
względem płci Parlamentu, i uznaje, że 
istnieją znaczne różnice między 
państwami członkowskimi, jako że w 
niektórych wybrano ponad 50 % kobiet, a 
w innych nie wybrano ani jednej kobiety 
do Parlamentu Europejskiego; wzywa 
państwa członkowskie i instytucje Unii do 
przyjęcia wszelkich niezbędnych środków 
w celu propagowania zasady równości 
mężczyzn i kobiet w całym procesie 
wyborczym; podkreśla w związku z tym 
znaczenie zachowania równowagi płci na 
listach wyborczych; zwraca się do Komisji, 
aby we współpracy z Parlamentem i 
innymi organami takimi jak Komisja 
Wenecka sformułowała zalecenia dla 
państw członkowskich z myślą o 
zwiększeniu reprezentacji kobiet w 
Parlamencie Europejskim, a także wzywa 
do wprowadzenia listy kandydatów z taką 
samą liczbą kobiet i mężczyzn, na przykład 
dzięki wykorzystaniu list w systemie 
suwakowym lub innych równoważnych 
metod, ponieważ w wielu państwach 
członkowskich nie ma przepisów 
zapewniających parytet polityczny podczas 

4. ubolewa nad faktem, że wynik 
wyborów nie doprowadził do osiągnięcia 
prawdziwej równowagi płci 
w Parlamencie; zwraca się do Komisji, 
aby we współpracy z Parlamentem i 
innymi organami takimi jak Komisja 
Wenecka sformułowała zalecenia dla 
państw członkowskich z myślą o 
zwiększeniu reprezentacji kobiet w 
Parlamencie Europejskim; wzywa państwa 
członkowskie, aby wprowadziły do 
krajowego ustawodawstwa wyborczego 
ogólny obowiązek posiadania przez partie 
polityczne w pełni parytetowych i 
ułożonych naprzemiennie pod względem 
płci list kandydatów; zwraca się ponadto 
do państw członkowskich posiadających 
ordynację preferencyjną, by 
zaproponowały system głosu 
preferencyjnego na parzystą liczbę 
kandydatów, aby zagwarantować parytet;
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wyborów;
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18.11.2020 A9-0211/8

Poprawka 8
Leila Chaibi
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0211/2020
Pascal Durand
Ocena wyborów europejskich
(2020/2088 (INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
po ostatnich wyborach poprawiła się 
równowaga płci w Parlamencie; podkreśla 
jednak, że nadal istnieje pole do dalszej 
poprawy w celu osiągnięcia prawdziwie 
zrównoważonego pod względem płci 
Parlamentu, i uznaje, że istnieją znaczne 
różnice między państwami członkowskimi, 
jako że w niektórych wybrano ponad 50 % 
kobiet, a w innych nie wybrano ani jednej 
kobiety do Parlamentu Europejskiego; 
wzywa państwa członkowskie i instytucje 
Unii do przyjęcia wszelkich niezbędnych 
środków w celu propagowania zasady 
równości mężczyzn i kobiet w całym 
procesie wyborczym; podkreśla w związku 
z tym znaczenie zachowania równowagi 
płci na listach wyborczych; zwraca się do 
Komisji, aby we współpracy z 
Parlamentem i innymi organami takimi jak 
Komisja Wenecka sformułowała zalecenia 
dla państw członkowskich z myślą o 
zwiększeniu reprezentacji kobiet w 
Parlamencie Europejskim, a także wzywa 
do wprowadzenia listy kandydatów z taką 
samą liczbą kobiet i mężczyzn, na 
przykład dzięki wykorzystaniu list w 
systemie suwakowym lub innych 
równoważnych metod, ponieważ w wielu 
państwach członkowskich nie ma 
przepisów zapewniających parytet 
polityczny podczas wyborów;

4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
po ostatnich wyborach poprawiła się 
równowaga płci w Parlamencie; podkreśla 
jednak, że nadal istnieje pole do dalszej 
poprawy w celu osiągnięcia prawdziwie 
zrównoważonego pod względem płci 
Parlamentu, i uznaje, że istnieją znaczne 
różnice między państwami członkowskimi, 
jako że w niektórych wybrano ponad 50 % 
kobiet, a w innych nie wybrano ani jednej 
kobiety do Parlamentu Europejskiego; 
wzywa państwa członkowskie i instytucje 
Unii do przyjęcia wszelkich niezbędnych 
środków w celu propagowania zasady 
równości mężczyzn i kobiet w całym 
procesie wyborczym; podkreśla w związku 
z tym znaczenie zachowania równowagi 
płci na listach wyborczych; zwraca się do 
Komisji, aby we współpracy z 
Parlamentem i innymi organami takimi jak 
Komisja Wenecka sformułowała zalecenia 
dla państw członkowskich z myślą o 
zwiększeniu reprezentacji kobiet w 
Parlamencie Europejskim, a także wzywa 
do wprowadzenia listy kandydatów z taką 
samą liczbą kobiet i mężczyzn, dzięki 
wykorzystaniu list w systemie 
suwakowym, ponieważ w wielu państwach 
członkowskich nie ma przepisów 
zapewniających parytet polityczny podczas 
wyborów;
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18.11.2020 A9-0211/9

Poprawka 9
Nikolaj Villumsen
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0211/2020
Pascal Durand
Ocena wyborów europejskich
(2020/2088 (INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. jest zdania, że jeśli system 
czołowych kandydatów nie doprowadził 
do wyłonienia przewodniczącego Komisji 
Europejskiej po wyborach w 2019 r., to 
dlatego, że po doświadczeniach z 2014 r. 
nie wprowadzono żadnych ulepszeń w 
stosowaniu zasady czołowych 
kandydatów, a także dlatego, że proces ten 
nie został obywatelom UE wytłumaczony 
ani przez nich zrozumiany; zamierza 
zreformować demokratyczny proces 
wyboru przewodniczącego Komisji przed 
kolejnymi wyborami europejskimi w 2024 
r.; zwraca jednak uwagę, że wybór 
przewodniczącego Komisji jest zawsze 
uzależniony od uzyskania poparcia 
większości posłów do Parlamentu 
Europejskiego, tak aby wyniki wyborów 
zostały w nim w pełni uwzględnione, jak 
przewidziano w traktacie lizbońskim;

14. jest zdania, że należy przestać 
stosować system czołowych kandydatów;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/10

Poprawka 10
Nikolaj Villumsen
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0211/2020
Pascal Durand
Ocena wyborów europejskich
(2020/2088 (INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla ważną rolę, jaką przyszła 
konferencja w sprawie przyszłości Europy 
odegra w debacie dotyczącej kwestii 
instytucjonalnych, również w kontekście 
wyniku wyborów europejskich z 2019 r.; z 
zadowoleniem przyjmuje przyszłą wspólną 
deklarację trzech instytucji UE dotyczącą 
konferencji w sprawie przyszłości Europy i 
wzywa do jej szybkiego przyjęcia; 
przypomina o zobowiązaniu się 
przewodniczącej Komisji do zajęcia się 
tematami szczególnie związanymi z 
procesami demokratycznymi i kwestiami 
instytucjonalnymi, zwłaszcza systemem 
czołowych kandydatów na potrzeby 
wyboru przewodniczącego Komisji 
Europejskiej oraz ponadnarodowymi 
listami w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego, w tym w kontekście 
konferencji, bez uszczerbku dla decyzji 
podjętych podczas konferencji w sprawie 
listy priorytetów, którymi należy się zająć;

15. podkreśla ważną rolę, jaką przyszła 
konferencja w sprawie przyszłości Europy 
odegra w debacie dotyczącej kwestii 
instytucjonalnych, również w kontekście 
wyniku wyborów europejskich z 2019 r.; 
oczekuje przyszłej wspólnej deklaracji 
trzech instytucji UE dotyczącej konferencji 
w sprawie przyszłości Europy i wzywa do 
jej szybkiego przyjęcia; przypomina o 
zobowiązaniu się przewodniczącej Komisji 
do zajęcia się tematami szczególnie 
związanymi z procesami demokratycznymi 
i kwestiami instytucjonalnymi;

Or. en


