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18.11.2020 A9-0211/1

Alteração 1
Leila Chaibi
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0211/2020
Pascal Durand
O balanço das eleições europeias
(2020/2088 (INI))

Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que a taxa de 
participação mais elevada esteve também 
associada ao êxito dos partidos pró 
europeus graças aos votos das gerações 
mais jovens, que contribuíram para a 
maioria pró europeia no Parlamento 
Europeu, mas que os resultados dos 
movimentos eurocéticos, populistas e 
nacionalistas, que ameaçam o projeto de 
integração europeia, devem ser encarados 
como um aviso;

F. Considerando que a taxa de 
participação mais elevada esteve também 
associada ao êxito dos partidos de 
extrema-direita, o que deve ser encarado 
como um aviso e pôr em causa o nosso 
apoio às atuais políticas da UE, 
nomeadamente em matéria de dumping 
social;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/2

Alteração 2
Leila Chaibi
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0211/2020
Pascal Durand
O balanço das eleições europeias
(2020/2088 (INI))

Proposta de resolução
Considerando K-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

K-A. Considerando que é difícil 
determinar se o Parlamento é socialmente 
representativo da diversidade da 
sociedade; que a profissão dos deputados 
eleitos não faz parte das informações 
exigidas pela administração do 
Parlamento; que, embora a profissão dos 
deputados antes de serem eleitos deva ser 
comunicada na declaração de interesses 
financeiros, a administração do 
Parlamento Europeu não agrega nem 
torna públicos estes dados; que os 
parlamentos nacionais disponibilizam 
estas informações; que é do interesse 
geral agregar e tornar públicas estas 
informações, a fim de contribuir para que 
todas as categorias socioprofissionais 
estejam adequadamente representadas no 
Parlamento;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/3

Alteração 3
Leila Chaibi
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0211/2020
Pascal Durand
O balanço das eleições europeias
(2020/2088 (INI))

Proposta de resolução
Considerando K-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

K-B. Considerando que a utilização da 
língua inglesa, sem interpretação, nas 
reuniões de negociação entre relator e 
relatores-sombra do Parlamento Europeu, 
bem como as traduções muitas vezes 
tardias ou inexistentes dos textos das 
instituições europeias, constituem um 
entrave adicional a uma representação 
mais diversificada e significativa da 
diversidade social europeia no 
Parlamento Europeu;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/4

Alteração 4
Leila Chaibi
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0211/2020
Pascal Durand
O balanço das eleições europeias
(2020/2088 (INI))

Proposta de resolução
Considerando W

Proposta de resolução Alteração

W. Considerando que as propostas 
institucionais, como as listas 
transnacionais, como referido pelo 
Parlamento na sua resolução, de 7 de 
fevereiro de 2018, sobre a composição do 
Parlamento Europeu, que coloca os 
partidos e movimentos políticos europeus 
mais no centro das eleições europeias, a 
transformação do Conselho numa segunda 
câmara legislativa da União, como 
proposto na sua resolução, de 16 de 
fevereiro de 2017, sobre possíveis 
desenvolvimentos e ajustamentos do atual 
quadro institucional da União Europeia, ou, 
ainda, a introdução da possibilidade de os 
partidos e movimentos políticos europeus 
formarem coligações pré-eleitorais, 
contribuiriam para transformar as eleições 
europeias numa única eleição europeia, 
por oposição à sucessão atual de 27 
eleições nacionais distintas;

W. Considerando que as propostas 
institucionais, como as listas 
transnacionais, como referido pelo 
Parlamento na sua resolução, de 7 de 
fevereiro de 2018, sobre a composição do 
Parlamento Europeu, que coloca os 
partidos e movimentos políticos europeus 
mais no centro das eleições europeias, a 
transformação do Conselho numa segunda 
câmara legislativa da União, como 
proposto na sua resolução, de 16 de 
fevereiro de 2017, sobre possíveis 
desenvolvimentos e ajustamentos do atual 
quadro institucional da União Europeia, ou, 
ainda, a introdução da possibilidade de os 
partidos e movimentos políticos europeus 
formarem coligações pré-eleitorais, 
contribuiriam para transformar as eleições 
europeias num evento crucial, precedido 
de verdadeiros debates e confrontos de 
opiniões sobre o futuro do projeto de 
integração europeia;

Or. en



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

PT Unida na diversidade PT

18.11.2020 A9-0211/5

Alteração 5
Leila Chaibi
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0211/2020
Pascal Durand
O balanço das eleições europeias
(2020/2088 (INI))

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Congratula se com a taxa de 
participação mais elevada nas eleições 
europeias de 2019, que revela que é 
possível inverter a tendência descendente 
da afluência às urnas na Europa, mas 
lamenta, ao mesmo tempo, a persistência 
de uma elevada taxa de abstenção e que, 
em toda a UE, quase metade de todos os 
eleitores elegíveis não tenha votado;  
reconhece o importante papel das 
campanhas levadas a cabo pelas 
instituições da UE e pelas organizações da 
sociedade civil com vista a aumentar a 
afluência às urnas, em particular da 
campanha «Desta vez eu voto» do 
Parlamento;  salienta que é necessário 
tomar mais medidas a nível local, regional, 
nacional e europeu, para incentivar os 
eleitores a participar nas eleições 
europeias; considera que esta taxa de 
participação mais elevada demonstra que 
uma percentagem crescente de cidadãos 
considera que a UE é o nível adequado 
para enfrentar os desafios atuais, como a 
economia e o crescimento sustentável, as 
alterações climáticas e a proteção do 
ambiente, as desigualdades sociais e de 
género, a revolução digital, a promoção da 
liberdade, dos direitos humanos e da 
democracia, bem como a demografia e as 
questões geopolíticas como a migração, a 
política externa, a segurança e o papel da 

1. Congratula se com a taxa de 
participação mais elevada nas eleições 
europeias de 2019, que revela que é 
possível inverter a tendência descendente 
da afluência às urnas na Europa, mas 
lamenta, ao mesmo tempo, a persistência 
de uma elevada taxa de abstenção e que, 
em toda a UE, quase metade de todos os 
eleitores elegíveis não tenha votado; 
reconhece o importante papel das 
campanhas levadas a cabo pelas 
instituições da UE e pelas organizações da 
sociedade civil com vista a aumentar a 
afluência às urnas, em particular da 
campanha «Desta vez eu voto» do 
Parlamento; salienta que é necessário 
tomar mais medidas a nível local, regional, 
nacional e europeu, para incentivar os 
eleitores a participar nas eleições 
europeias; considera que esta taxa de 
participação mais elevada sugere que 
alguns cidadãos consideram que a UE é o 
nível adequado para enfrentar os desafios 
atuais, como a economia e o crescimento 
sustentável, as alterações climáticas e a 
proteção do ambiente, as desigualdades 
sociais e de género, a revolução digital, a 
promoção da liberdade, dos direitos 
humanos e da democracia, bem como a 
demografia e as questões geopolíticas 
como a migração, a política externa, a 
segurança e o papel da UE no mundo;  
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UE no mundo;  insta, por conseguinte, 
todas as instituições da UE a assumirem a 
responsabilidade e a agirem com base no 
mandato que lhes foi conferido, direta ou 
indiretamente, pelos cidadãos;

insta, por conseguinte, todas as instituições 
da UE a assumirem a responsabilidade e a 
agirem com base no mandato que lhes foi 
conferido, direta ou indiretamente, pelos 
cidadãos;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/6

Alteração 6
Leila Chaibi
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0211/2020
Pascal Durand
O balanço das eleições europeias
(2020/2088 (INI))

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Congratula se com o aumento 
substancial da participação da juventude 
nas eleições;  reitera o seu apelo ao 
Conselho e à Comissão para que tenham 
em conta as preocupações dos jovens, que 
são decisivas para a vida das próximas 
gerações, através de consultas públicas e da 
Conferência sobre o Futuro da Europa;  
recomenda que os Estados Membros 
ponderem a harmonização da idade 
mínima dos eleitores, a fim de reforçar a 
participação dos jovens eleitores;

3. Congratula se com o aumento 
substancial da participação da juventude 
nas eleições; reitera o seu apelo ao 
Conselho e à Comissão para que tenham 
em conta as preocupações dos jovens, que 
são decisivas para a vida das próximas 
gerações, através de consultas públicas e da 
Conferência sobre o Futuro da Europa; 
recomenda que todos os Estados Membros 
estabeleçam uma idade mínima dos 
eleitores, a fim de permitir que os jovens 
assumam o seu legítimo lugar nas nossas 
sociedades; exorta os 13 
Estados-Membros em que a idade mínima 
exigida aos candidatos é superior a 18 
anos a reduzirem a idade mínima para 18 
anos;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/7

Alteração 7
Leila Chaibi
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0211/2020
Pascal Durand
O balanço das eleições europeias
(2020/2088 (INI))

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Congratula se com o facto de o 
equilíbrio de género no Parlamento ter 
melhorado na sequência das últimas 
eleições;  salienta, no entanto, que ainda 
existe margem para melhorias adicionais, 
com vista a alcançar um Parlamento 
genuinamente equilibrado em termos de 
género e reconhece que existem 
diferenças significativas entre os Estados 
Membros, com alguns a elegerem mais de 
50 % de mulheres e outros a não elegerem 
uma única deputada ao Parlamento 
Europeu;  exorta os Estados Membros e 
as instituições da União a tomarem todas 
as medidas necessárias a fim de promover 
o princípio da igualdade entre homens e 
mulheres ao longo de todo o processo 
eleitoral;   salienta, a este respeito, a 
importância das listas de candidatos 
equilibradas em termos de género; exorta 
a Comissão, em cooperação com o 
Parlamento e outros organismos, como a 
Comissão de Veneza, a formular 
recomendações dirigidas aos Estados 
Membros, com vista a aumentar a 
representação das mulheres no Parlamento 
Europeu; apela à apresentação de listas de 
candidatos que incluam um número igual 
de candidatos de ambos os sexos em 
lugares elegíveis, por exemplo através da 
utilização de listas alternadas de 
candidatos femininos e masculinos ou de 

4. Lamenta que o resultado das 
eleições não tenha conduzido a um 
verdadeiro equilíbrio de género no 
Parlamento; exorta a Comissão, em 
cooperação com o Parlamento e outros 
organismos, como a Comissão de Veneza, 
a formular recomendações dirigidas aos 
Estados Membros, com vista a aumentar a 
representação das mulheres no Parlamento 
Europeu; exorta os Estados Membros a 
introduzirem na legislação eleitoral 
nacional uma obrigação geral que exija 
aos partidos políticos listas totalmente 
paritárias de candidatos com alternância 
entre os géneros; solicita, ademais, aos 
Estados-Membros que possuem um 
sistema de votação preferencial que 
proponham o voto preferencial num 
número par de candidatos, a fim de 
garantir a paridade;
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métodos equivalentes, uma vez que muitos 
Estados Membros não dispõem de uma 
legislação que garanta a paridade política 
nas eleições;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/8

Alteração 8
Leila Chaibi
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0211/2020
Pascal Durand
O balanço das eleições europeias
(2020/2088 (INI))

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Congratula se com o facto de o 
equilíbrio de género no Parlamento ter 
melhorado na sequência das últimas 
eleições; salienta, no entanto, que ainda 
existe margem para melhorias adicionais, 
com vista a alcançar um Parlamento 
genuinamente equilibrado em termos de 
género e reconhece que existem diferenças 
significativas entre os Estados Membros, 
com alguns a elegerem mais de 50 % de 
mulheres e outros a não elegerem uma 
única deputada ao Parlamento Europeu; 
exorta os Estados Membros e as 
instituições da União a tomarem todas as 
medidas necessárias a fim de promover o 
princípio da igualdade entre homens e 
mulheres ao longo de todo o processo 
eleitoral; salienta, a este respeito, a 
importância das listas de candidatos 
equilibradas em termos de género; exorta a 
Comissão, em cooperação com o 
Parlamento e outros organismos, como a 
Comissão de Veneza, a formular 
recomendações dirigidas aos 
Estados-Membros, com vista a aumentar a 
representação das mulheres no Parlamento 
Europeu; apela à apresentação de listas de 
candidatos que incluam um número igual 
de candidatos de ambos os sexos em 
lugares elegíveis, por exemplo através da 
utilização de listas alternadas de candidatos 
femininos e masculinos ou de métodos 

4. Congratula se com o facto de o 
equilíbrio de género no Parlamento ter 
melhorado na sequência das últimas 
eleições; salienta, no entanto, que ainda 
existe margem para melhorias adicionais, 
com vista a alcançar um Parlamento 
genuinamente equilibrado em termos de 
género e reconhece que existem diferenças 
significativas entre os Estados Membros, 
com alguns a elegerem mais de 50 % de 
mulheres e outros a não elegerem uma 
única deputada ao Parlamento Europeu; 
exorta os Estados Membros e as 
instituições da União a tomarem todas as 
medidas necessárias a fim de promover o 
princípio da igualdade entre homens e 
mulheres ao longo de todo o processo 
eleitoral; salienta, a este respeito, a 
importância das listas de candidatos 
equilibradas em termos de género; exorta a 
Comissão, em cooperação com o 
Parlamento e outros organismos, como a 
Comissão de Veneza, a formular 
recomendações dirigidas aos 
Estados-Membros, com vista a aumentar a 
representação das mulheres no Parlamento 
Europeu; apela à apresentação de listas de 
candidatos que incluam um número igual 
de candidatos de ambos os sexos em 
lugares elegíveis, através da utilização de 
listas alternadas de candidatos femininos e 
masculinos, uma vez que muitos 
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equivalentes, uma vez que muitos 
Estados-Membros não dispõem de uma 
legislação que garanta a paridade política 
nas eleições;

Estados-Membros não dispõem de uma 
legislação que garanta a paridade política 
nas eleições;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/9

Alteração 9
Nikolaj Villumsen
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0211/2020
Pascal Durand
O balanço das eleições europeias
(2020/2088 (INI))

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Entende que o processo de 
candidatos cabeças de lista não permitiu 
chegar a uma presidência da Comissão 
Europeia após as eleições de 2019, devido, 
em primeiro lugar, à falta de melhorias 
introduzidas na aplicação do princípio dos 
candidatos cabeças de lista após a 
experiência de 2014 e, em segundo lugar, 
à falta de informação e de compreensão 
do processo entre os cidadãos da UE;  
tenciona reformar o processo democrático 
de escolha da presidência da Comissão 
antes das próximas eleições europeias de 
2024;  observa, contudo, que a eleição do 
Presidente da Comissão passa sempre por 
garantir o apoio da maioria dos deputados 
ao Parlamento Europeu, para que os 
resultados eleitorais sejam plenamente 
tidos em conta, conforme previsto no 
Tratado de Lisboa;

14. Entende que o processo de 
candidatos cabeças de lista deve ser 
abandonado;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/10

Alteração 10
Nikolaj Villumsen
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0211/2020
Pascal Durand
O balanço das eleições europeias
(2020/2088 (INI))

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Sublinha o importante papel da 
iminente Conferência sobre o Futuro da 
Europa para o debate sobre questões 
institucionais, também à luz dos resultados 
das eleições europeias de 2019;  
congratula se com a próxima declaração 
conjunta das três instituições da UE sobre a 
Conferência sobre o Futuro da Europa e 
apela à sua rápida adoção;  recorda o 
compromisso assumido pela Presidente da 
Comissão de abordar temas 
especificamente relacionados com os 
processos democráticos e os assuntos 
institucionais, nomeadamente o sistema de 
candidatos cabeças de lista para a eleição 
do Presidente da Comissão Europeia e as 
listas transnacionais para as eleições para 
o Parlamento Europeu, incluindo no 
âmbito da Conferência, sem prejuízo das 
decisões tomadas pela própria 
Conferência sobre a lista de prioridades a 
abordar;

15. Sublinha o importante papel da 
iminente Conferência sobre o Futuro da 
Europa para o debate sobre questões 
institucionais, também à luz dos resultados 
das eleições europeias de 2019; aguarda a 
próxima declaração conjunta das três 
instituições da UE sobre a Conferência 
sobre o Futuro da Europa e apela à sua 
rápida adoção; recorda o compromisso 
assumido pela Presidente da Comissão de 
abordar temas especificamente 
relacionados com os processos 
democráticos e os assuntos institucionais;

Or. en


