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18.11.2020 A9-0211/1

Ändringsförslag 1
Leila Chaibi
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0211/2020
Pascal Durand
Utvärdering av valen till Europaparlamentet
(2020/2088 (INI))

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Det högre valdeltagandet var också 
kopplat till framstegen för proeuropeiska 
partier som yngre generationer röstade på, 
vilket bidrog till den proeuropeiska 
majoriteten i Europaparlamentet. 
Resultaten för EU-skeptiker, populister 
och nationalistiska rörelser, som hotar 
EU:s integrationsprojekt, bör emellertid 
uppfattas som en varning.

F. Det högre valdeltagandet var också 
kopplat till framstegen för högerextrema 
partier, vilket bör uppfattas som en varning 
och leda till ett ifrågasättande av vårt stöd 
för EU:s nuvarande politik, särskilt när 
det gäller social dumpning.

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/2

Ändringsförslag 2
Leila Chaibi
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0211/2020
Pascal Durand
Utvärdering av valen till Europaparlamentet
(2020/2088 (INI))

Förslag till resolution
Skäl Ka (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ka. Det är svårt att fastställa huruvida 
parlamentet socialt sett speglar 
mångfalden i det omgivande samhället. 
Parlamentets administration kräver inte 
att de valda företrädarna lämnar 
uppgifter om sitt yrke. De valda 
företrädarna måste visserligen lämna 
närmare uppgifter om sitt yrke i 
förklaringen om ekonomiska intressen, 
men parlamentets administration 
sammanställer och offentliggör inte dessa 
uppgifter. De nationella parlamenten gör 
denna information tillgänglig. Det ligger i 
allmänhetens intresse att sammanställa 
och offentliggöra dessa uppgifter för att 
se till att alla samhälls- och yrkesgrupper 
är vederbörligen företrädda i parlamentet.

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/3

Ändringsförslag 3
Leila Chaibi
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0211/2020
Pascal Durand
Utvärdering av valen till Europaparlamentet
(2020/2088 (INI))

Förslag till resolution
Skäl Kb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Kb. Användningen av engelska utan 
tolkning vid förhandlingsmöten där 
parlamentets föredragande och 
skuggföredragande deltar, och den sena 
leveransen av eller bristen på 
översättningar av dokument från de olika 
EU-institutionerna utgör ytterligare 
hinder för en mer diversifierad och 
korrekt representation av den europeiska 
sociala mångfalden i Europaparlamentet.

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/4

Ändringsförslag 4
Leila Chaibi
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0211/2020
Pascal Durand
Utvärdering av valen till Europaparlamentet
(2020/2088 (INI))

Förslag till resolution
Skäl W

Förslag till resolution Ändringsförslag

W. Institutionella förslag, såsom 
gränsöverskridande listor, i enlighet med 
parlamentets resolution av den 7 februari 
2018 om Europaparlamentets 
sammansättning, varigenom europeiska 
politiska partier och rörelser hamnar mer i 
centrum för valet till Europaparlamentet, 
en omvandling av rådet till en andra 
kammare i unionens lagstiftande 
församling, i enlighet med förslaget i 
parlamentets resolution av den 16 februari 
2017 om möjliga utvecklingar och 
justeringar av den nuvarande institutionella 
strukturen för Europeiska unionen, eller 
införande av en möjlighet för europeiska 
politiska partier och rörelser att bilda 
koalitioner före valet, skulle kunna bidra 
till att valet till Europaparlamentet 
omvandlas till ett verkligt europeiskt val, 
i stället för den samling av 27 separata 
nationella val som det utgör i dag.

W. Institutionella förslag, såsom 
gränsöverskridande listor, i enlighet med 
parlamentets resolution av den 7 februari 
2018 om Europaparlamentets 
sammansättning, varigenom europeiska 
politiska partier och rörelser hamnar mer i 
centrum för valet till Europaparlamentet, 
en omvandling av rådet till en andra 
kammare i unionens lagstiftande 
församling, i enlighet med förslaget i 
parlamentets resolution av den 16 februari 
2017 om möjliga utvecklingar och 
justeringar av den nuvarande institutionella 
strukturen för Europeiska unionen, eller 
införande av en möjlighet för europeiska 
politiska partier och rörelser att bilda 
koalitioner före valet, skulle kunna bidra 
till att valet till Europaparlamentet 
omvandlas till ett helt centralt evenemang 
som föregås av verkliga debatter och 
kontrasterande visioner framförda med 
avseende på det europeiska 
integrationsprojektets framtid.

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/5

Ändringsförslag 5
Leila Chaibi
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0211/2020
Pascal Durand
Utvärdering av valen till Europaparlamentet
(2020/2088 (INI))

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar det 
högre valdeltagandet i valet till 
Europaparlamentet 2019. Det visar att 
trenden med sjunkande valdeltagande i 
Europa kan vändas. Parlamentet ger dock 
samtidigt uttryck för besvikelse över det 
fortsatt stora antal personer som avstod 
från att rösta och över att uppemot hälften 
av alla röstberättigade väljare i EU inte 
röstade. Parlamentet erkänner den viktiga 
roll som kampanjer ledda av 
EU-institutionerna och det civila 
samhällets organisationer spelar för att öka 
valdeltagandet, särskilt parlamentets 
kampanj Den här gången röstar jag. 
Parlamentet betonar att fler åtgärder måste 
vidtas på lokal, regional, nationell och 
europeisk nivå för att uppmuntra väljarna 
att delta i valet till Europaparlamentet. 
Parlamentet anser att detta högre 
valdeltagande visar att en ökande andel av 
medborgarna är av uppfattningen att EU är 
rätt nivå för att hantera vår tids utmaningar, 
såsom ekonomin och en hållbar tillväxt, 
klimatförändringarna och miljöskyddet, 
social ojämlikhet och bristande 
jämställdhet, den digitala revolutionen, 
främjande av frihet, mänskliga rättigheter 
och demokrati, samt befolkningsstrukturen, 
och geopolitiska frågor, till exempel 
migration och utrikespolitik, 
säkerhetsfrågor och EU:s roll i världen. 

1. Europaparlamentet välkomnar det 
högre valdeltagandet i valet till 
Europaparlamentet 2019. Det visar att 
trenden med sjunkande valdeltagande i 
Europa kan vändas. Parlamentet ger dock 
samtidigt uttryck för besvikelse över det 
fortsatt stora antal personer som avstod 
från att rösta och över att uppemot hälften 
av alla röstberättigade väljare i EU inte 
röstade. Parlamentet erkänner den viktiga 
roll som kampanjer ledda av 
EU-institutionerna och det civila 
samhällets organisationer spelar för att öka 
valdeltagandet, särskilt parlamentets 
kampanj Den här gången röstar jag. 
Parlamentet betonar att fler åtgärder måste 
vidtas på lokal, regional, nationell och 
europeisk nivå för att uppmuntra väljarna 
att delta i valet till Europaparlamentet. 
Parlamentet anser att detta högre 
valdeltagande tyder på att en del 
medborgare är av uppfattningen att EU är 
rätt nivå för att hantera vår tids utmaningar, 
såsom ekonomin och en hållbar tillväxt, 
klimatförändringarna och miljöskyddet, 
social ojämlikhet och bristande 
jämställdhet, social dumpning, den digitala 
revolutionen, främjande av frihet, 
mänskliga rättigheter och demokrati, samt 
befolkningsstrukturen, och geopolitiska 
frågor, till exempel migration och 
utrikespolitik, säkerhetsfrågor och EU:s 
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Parlamentet uppmanar därför samtliga 
EU-institutioner att ta sitt ansvar och agera 
utifrån det mandat som de direkt eller 
indirekt har fått av medborgarna.

roll i världen. Parlamentet uppmanar därför 
samtliga EU-institutioner att ta sitt ansvar 
och agera utifrån det mandat som de direkt 
eller indirekt har fått av medborgarna.

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/6

Ändringsförslag 6
Leila Chaibi
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0211/2020
Pascal Durand
Utvärdering av valen till Europaparlamentet
(2020/2088 (INI))

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar den 
stora ökningen när det gäller ungas 
deltagande i valet. Parlamentet uppmanar 
på nytt rådet och kommissionen att – inom 
ramen för offentliga samråd och 
konferensen om Europas framtid – ta 
hänsyn till de frågor som unga fäster vikt 
vid och som är avgörande för kommande 
generationers liv. Parlamentet 
rekommenderar medlemsstaterna att 
överväga en harmonisering av 
minimiåldern för väljare för att ytterligare 
öka unga väljares deltagande.

3. Europaparlamentet välkomnar den 
stora ökningen när det gäller ungas 
deltagande i valet. Parlamentet uppmanar 
på nytt rådet och kommissionen att – inom 
ramen för offentliga samråd och 
konferensen om Europas framtid – ta 
hänsyn till de frågor som unga fäster vikt 
vid och som är avgörande för kommande 
generationers liv. Parlamentet 
rekommenderar samtliga medlemsstater att 
införa en minimiålder för väljare för att ge 
unga människor deras rättmätiga plats i 
våra samhällen. Parlamentet uppmanar 
de 13 medlemsstater vars föreskrivna 
minimiålder för kandidater är högre än 
18 år att sänka minimiåldern i fråga till 
18 år.

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/7

Ändringsförslag 7
Leila Chaibi
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0211/2020
Pascal Durand
Utvärdering av valen till Europaparlamentet
(2020/2088 (INI))

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar det 
faktum att könsfördelningen i parlamentet 
har förbättrats till följd av det senaste 
valet. Parlamentet betonar dock att det 
fortfarande finns utrymme för ytterligare 
förbättringar för att uppnå ett verkligt 
jämställt parlament, och konstaterar att 
det förekommer stora skillnader mellan 
medlemsstaterna, från att välja mer än 
50 procent kvinnor till att inte välja en 
enda kvinnlig ledamot av 
Europaparlamentet. Medlemsstaterna och 
unionsinstitutionerna uppmanas att vidta 
alla de åtgärder som behövs för att främja 
jämställdhetsprincipen genom hela 
valprocessen. I samband med detta 
understryker parlamentet betydelsen av 
könsbalanserade kandidatlistor. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att i 
samarbete med parlamentet och andra 
organ, till exempel Venedigkommissionen, 
utarbeta rekommendationer till 
medlemsstaterna i syfte att öka andelen 
kvinnor i Europaparlamentet, och begär att 
det ska införas kandidatlistor med lika 
många manliga och kvinnliga kandidater 
på valbara platser, till exempel genom 
användning av varvade listor eller andra 
motsvarande metoder, eftersom det i 
många medlemsstater inte finns någon 
lagstiftning som garanterar politisk 
jämlikhet i samband med val.

4. Europaparlamentet beklagar djupt 
att valresultatet inte ledde till någon 
verklig könsbalans i parlamentet. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att i 
samarbete med parlamentet och andra 
organ, till exempel Venedigkommissionen, 
utarbeta rekommendationer till 
medlemsstaterna i syfte att öka andelen 
kvinnor i Europaparlamentet. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att i sina 
nationella vallagar införa ett allmänt krav 
som ålägger politiska partier att ha en helt 
jämn könsfördelning i sina kandidatlistor, 
där män och kvinnor varvas. Parlamentet 
uppmanar dessutom de medlemsstater 
som har personvalssystem att erbjuda 
personval med ett jämnt antal kandidater 
för att säkerställa jämlikhet.
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18.11.2020 A9-0211/8

Ändringsförslag 8
Leila Chaibi
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0211/2020
Pascal Durand
Utvärdering av valen till Europaparlamentet
(2020/2088 (INI))

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar det 
faktum att könsfördelningen i parlamentet 
har förbättrats till följd av det senaste valet. 
Parlamentet betonar dock att det 
fortfarande finns utrymme för ytterligare 
förbättringar för att uppnå ett verkligt 
jämställt parlament, och konstaterar att det 
förekommer stora skillnader mellan 
medlemsstaterna, från att välja mer än 
50 procent kvinnor till att inte välja en 
enda kvinnlig ledamot av 
Europaparlamentet. Medlemsstaterna och 
unionsinstitutionerna uppmanas att vidta 
alla de åtgärder som behövs för att främja 
jämställdhetsprincipen genom hela 
valprocessen. I samband med detta 
understryker parlamentet betydelsen av 
könsbalanserade kandidatlistor. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att i 
samarbete med parlamentet och andra 
organ, till exempel Venedigkommissionen, 
utarbeta rekommendationer till 
medlemsstaterna i syfte att öka andelen 
kvinnor i Europaparlamentet, och begär att 
det ska införas kandidatlistor med lika 
många manliga och kvinnliga kandidater 
på valbara platser, till exempel genom 
användning av varvade listor eller andra 
motsvarande metoder, eftersom det i 
många medlemsstater inte finns någon 
lagstiftning som garanterar politisk 
jämlikhet i samband med val.

4. Europaparlamentet välkomnar det 
faktum att könsfördelningen i parlamentet 
har förbättrats till följd av det senaste valet. 
Parlamentet betonar dock att det 
fortfarande finns utrymme för ytterligare 
förbättringar för att uppnå ett verkligt 
jämställt parlament, och konstaterar att det 
förekommer stora skillnader mellan 
medlemsstaterna, från att välja mer än 
50 procent kvinnor till att inte välja en 
enda kvinnlig ledamot av 
Europaparlamentet. Medlemsstaterna och 
unionsinstitutionerna uppmanas att vidta 
alla de åtgärder som behövs för att främja 
jämställdhetsprincipen genom hela 
valprocessen. I samband med detta 
understryker parlamentet betydelsen av 
könsbalanserade kandidatlistor. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att i 
samarbete med parlamentet och andra 
organ, till exempel Venedigkommissionen, 
utarbeta rekommendationer till 
medlemsstaterna i syfte att öka andelen 
kvinnor i Europaparlamentet, och begär att 
det ska införas kandidatlistor med lika 
många manliga och kvinnliga kandidater 
på valbara platser, genom användning av 
varvade listor, eftersom det i många 
medlemsstater inte finns någon lagstiftning 
som garanterar politisk jämlikhet i 
samband med val.
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18.11.2020 A9-0211/9

Ändringsförslag 9
Nikolaj Villumsen
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0211/2020
Pascal Durand
Utvärdering av valen till Europaparlamentet
(2020/2088 (INI))

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet anser att 
anledningen till att förfarandet med 
toppkandidater inte ledde till att man fick 
fram en ordförande för Europeiska 
kommissionen efter valet 2019 var dels att 
inga förbättringar i tillämpningen av 
principen om toppkandidater gjorts 
baserat på erfarenheterna från 2014, dels 
att man gentemot unionsmedborgarna 
inte förklarat processen och därmed inte 
heller bidragit till ökad förståelse bland 
dem. Parlamentet har för avsikt att 
reformera den demokratiska processen 
för att välja ut en ordförande för 
kommissionen före nästa val till 
Europaparlamentet 2024. Parlamentet 
konstaterar dock att valet av 
kommissionens ordförande alltid är 
beroende av stöd från en majoritet av 
Europaparlamentets ledamöter, så att 
valresultatet beaktas fullt ut, i enlighet 
med Lissabonfördraget.

14. Europaparlamentet anser att 
förfarandet med toppkandidater bör 
överges.

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/10

Ändringsförslag 10
Nikolaj Villumsen
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0211/2020
Pascal Durand
Utvärdering av valen till Europaparlamentet
(2020/2088 (INI))

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet understryker 
den viktiga roll som den kommande 
konferensen om Europas framtid spelar i 
debatten om institutionella frågor, även 
mot bakgrund av resultatet av valet till 
Europaparlamentet 2019. Parlamentet 
välkomnar de tre EU-institutionernas 
kommande gemensamma förklaring om 
konferensen om Europas framtid och 
efterlyser ett snabbt antagande. Parlamentet 
påminner om att kommissionens 
ordförande åtagit sig att ta upp frågor som 
specifikt rör demokratiska processer och 
institutionella frågor, särskilt systemet med 
toppkandidater för val av kommissionens 
ordförande och gränsöverskridande listor 
för val till Europaparlamentet, även inom 
ramen för konferensen, utan att det 
påverkar de beslut som fattas av själva 
konferensen i fråga om förteckningen 
över prioriteringar som bör tas upp.

15. Europaparlamentet understryker 
den viktiga roll som den kommande 
konferensen om Europas framtid spelar i 
debatten om institutionella frågor, även 
mot bakgrund av resultatet av valet till 
Europaparlamentet 2019. Parlamentet ser 
fram emot de tre EU-institutionernas 
kommande gemensamma förklaring om 
konferensen om Europas framtid och 
efterlyser ett snabbt antagande. Parlamentet 
påminner om att kommissionens 
ordförande åtagit sig att ta upp frågor som 
specifikt rör demokratiska processer och 
institutionella frågor.

Or. en


