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CS Jednotná v rozmanitosti CS

18.11.2020 A9-0211/21

Pozměňovací návrh 21
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilance evropských voleb
(2020/2088(INI))

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. poukazuje na to, že manifesty 
evropských stran stále nebyly před volbami 
v roce 2019 důležitou součástí politické 
diskuse; vyjadřuje hluboké politování nad 
případy, kdy se taková diskuse namísto 
záležitostí EU zaměřovala na vnitrostátní 
témata bez jakékoli přímé vazby na 
politiku EU; domnívá se, že evropský 
rozměr voleb lze nejvíce posílit tím, že 
bude občanům poskytováno více informací 
o rozhodnutích, která EU přijala, a o 
dopadu těchto rozhodnutí na jejich 
každodenní život;

32. konstatuje, že manifesty 
evropských stran stále nebyly před volbami 
v roce 2019 důležitou součástí politické 
diskuse; konstatuje, že se někdy diskuse 
namísto záležitostí EU zaměřovala na 
vnitrostátní témata bez jakékoli přímé 
vazby na politiku EU; domnívá se, že 
spojení s evropskou politikou lze nejvíce 
posílit tím, že bude občanům poskytováno 
více informací o rozhodnutích, která EU 
přijala, a o dopadu těchto rozhodnutí na 
jejich každodenní život;
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18.11.2020 A9-0211/22

Pozměňovací návrh 22
Nikolaj Villumsen
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilance evropských voleb
(2020/2088(INI))

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. vyzývá k vytvoření koordinované 
strategie na evropské úrovni s cílem zajistit 
mediální pokrytí evropských voleb, 
zejména tím, že se zajistí debata o politické 
agendě jednotlivých evropských 
politických subjektů, k níž budou přizváni 
kandidáti kandidující v evropských 
volbách v jednotlivých členských státech, 
a zprostředkují se informace o 
předvolebních akcích;

34. vyzývá k vytvoření koordinované 
strategie na evropské úrovni s cílem zajistit 
lepší mediální pokrytí evropských voleb, 
zejména posílením veřejnoprávních médií 
a tím, že se zajistí debata o politické 
agendě jednotlivých vnitrostátních a 
evropských politických subjektů, k níž 
budou přizváni kandidáti kandidující 
v evropských volbách, a zprostředkují se 
informace o předvolebních akcích;
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18.11.2020 A9-0211/23

Pozměňovací návrh 23
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilance evropských voleb
(2020/2088(INI))

Návrh usnesení
Bod 35 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35a. vyzývá k vytvoření bezplatného 
celoevropského veřejnoprávního 
televizního kanálu, který by byl věnován 
televiznímu vysílání přímých přenosů 
jednání Evropského parlamentu ve všech 
úředních jazycích Unie, s cílem zvýšit 
povědomí o každodenní činnosti 
Parlamentu a zapojení se do ní; důrazně 
vybízí vnitrostátní veřejnoprávní kanály, 
aby pravidelně věnovaly evropským 
otázkám, a to zejména před volbami do 
Evropského parlamentu, více prostoru v 
hlavním vysílacím čase;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/24

Pozměňovací návrh 24
Leila Chaibi
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilance evropských voleb
(2020/2088(INI))

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. domnívá se, že výsledek voleb do 
Evropského parlamentu je jasným 
signálem k důkladné institucionální 
analýze, která občanům, občanské 
společnosti a jejich zástupcům umožní 
utvářet budoucnost Unie; zdůrazňuje, že 
pandemie COVID-19 zvýšila naléhavost 
institucionální reformy na evropské úrovni; 
vyzývá proto všechny institucionální 
partnery, aby přijali svou odpovědnost a 
zajistili ambiciózní, interaktivní a 
inkluzivní konferenci o budoucnosti 
Evropy, která bude otevřená občanům, 
občanské společnosti a jejich zástupcům a 
která posílí zastupitelskou demokracii a 
odolnost EU tím, že svým občanům přinese 
hmatatelné výsledky, a aby se následně 
závěry této konference řídili, což by mělo 
přinést významné změny v politikách 
a institucionální struktuře EU a vlít novou 
sílu do evropského projektu;

36. domnívá se, že výsledek voleb do 
Evropského parlamentu je jasným 
signálem k důkladné institucionální 
analýze, která občanům, občanské 
společnosti a jejich zástupcům umožní 
utvářet budoucnost Unie; zdůrazňuje, že 
pandemie COVID-19 zvýšila naléhavost 
institucionální reformy na evropské úrovni; 
vyzývá proto všechny institucionální 
partnery, aby přijali svou odpovědnost a 
zajistili ambiciózní, interaktivní a 
inkluzivní konferenci o budoucnosti 
Evropy, která bude otevřená občanům, 
občanské společnosti a jejich zástupcům a 
která posílí zastupitelskou demokracii a 
odolnost EU tím, že svým občanům přinese 
hmatatelné výsledky, a aby se následně 
závěry této konference řídili, což by mělo 
přinést významné změny v politikách 
a institucionální struktuře EU, a tedy 
změnit evropské Smlouvy, rozhodnou-li 
tak evropské národy;
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