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18.11.2020 A9-0211/21

Τροπολογία 21
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0211/2020
Pascal DurandΑπολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών
(2020/2088(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. επισημαίνει ότι τα προγράμματα 
των ευρωπαϊκών κομμάτων δεν 
αποτελούσαν ακόμα σημαντικό μέρος της 
πολιτικής συζήτησης πριν από τις εκλογές 
του 2019· εκφράζει τη βαθιά λύπη του για 
τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εν λόγω 
συζήτηση επικεντρώθηκε σε εθνικά και 
όχι σε ενωσιακά θέματα, χωρίς άμεση 
σύνδεση με τη χάραξη πολιτικής της ΕΕ· 
θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή διάσταση των 
εκλογών μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά 
μέσω της παροχής περισσότερων 
πληροφοριών στους πολίτες σχετικά με τις 
αποφάσεις που λαμβάνονται από την ΕΕ 
και τον αντίκτυπο των αποφάσεων αυτών 
στην καθημερινή τους ζωή·

32. επισημαίνει ότι τα προγράμματα 
των ευρωπαϊκών κομμάτων δεν 
αποτελούσαν ακόμα σημαντικό μέρος της 
πολιτικής συζήτησης πριν από τις εκλογές 
του 2019· επισημαίνει ότι οι συζητήσεις 
επικεντρώνονταν ενίοτε σε εθνικά και όχι 
σε ενωσιακά θέματα, χωρίς άμεση σύνδεση 
με τη χάραξη πολιτικής της ΕΕ· θεωρεί ότι 
η σύνδεση με την πολιτική της ΕΕ μπορεί 
να ενισχυθεί μέσω της παροχής 
περισσότερων πληροφοριών στους πολίτες 
σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνονται 
από την ΕΕ και τον αντίκτυπο των 
αποφάσεων αυτών στην καθημερινή τους 
ζωή·
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Τροπολογία 22
Nikolaj Villumsen
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0211/2020
Pascal Durand
Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών
(2020/2088(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. ζητεί συντονισμένη στρατηγική σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο για να εξασφαλιστεί η 
κάλυψη των ευρωπαϊκών εκλογών από τα 
μέσα ενημέρωσης, ιδίως με τη διασφάλιση 
της συζήτησης των πολιτικών 
θεματολογίων των διάφορων ευρωπαϊκών 
πολιτικών δυνάμεων, της πρόσκλησης 
υποψηφίων για τις ευρωπαϊκές εκλογές σε 
διαφορετικά κράτη μέλη και της κάλυψης 
των προεκλογικών εκδηλώσεων·

34. ζητεί συντονισμένη στρατηγική σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο για να εξασφαλιστεί 
καλύτερη κάλυψη των ευρωπαϊκών 
εκλογών από τα μέσα ενημέρωσης, ιδίως 
με την ενίσχυση των δημόσιων 
ραδιοτηλεοπτικών φορέων και με τη 
διασφάλιση της συζήτησης των πολιτικών 
θεματολογίων των διάφορων εθνικών και 
ευρωπαϊκών πολιτικών δυνάμεων, της 
πρόσκλησης υποψηφίων για τις 
ευρωπαϊκές εκλογές και της κάλυψης των 
προεκλογικών εκδηλώσεων·
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Τροπολογία 23
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0211/2020
Pascal Durand
Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών
(2020/2088(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 35 α. ζητεί τη δημιουργία ενός δωρεάν 
πανευρωπαϊκού δημόσιου τηλεοπτικού 
σταθμού που θα είναι αφιερωμένος στην 
τηλεοπτική μετάδοση των ζωντανών 
διαδικασιών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες της Ένωσης, για να προαχθεί η 
επίγνωση όσον αφορά τις καθημερινές 
εργασίες του Κοινοβουλίου και η ενεργός 
παρακολούθησή τους· ενθαρρύνει 
ένθερμα τους εθνικούς δημόσιους 
διαύλους να αφιερώνουν περισσότερο 
χρόνο αιχμής σε ευρωπαϊκά ζητήματα σε 
τακτική βάση, ιδίως πριν από τις 
ευρωπαϊκές εκλογές·
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Τροπολογία 24
Leila Chaibi
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0211/2020
Pascal Durand
Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών
(2020/2088(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. θεωρεί ότι το αποτέλεσμα των 
ευρωπαϊκών εκλογών αποτελεί σαφή 
ένδειξη ότι οι θεσμικές πτυχές της ΕΕ 
πρέπει να εξεταστούν ενδελεχώς, ώστε οι 
πολίτες, η κοινωνία των πολιτών και οι 
εκπρόσωποί τους να έχουν τη δυνατότητα 
να διαμορφώσουν το μέλλον της Ένωσης· 
υπογραμμίζει ότι η έξαρση της νόσου 
COVID-19 έχει αυξήσει τον επείγοντα 
χαρακτήρα της διαδικασίας θεσμικής 
μεταρρύθμισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 
καλεί, ως εκ τούτου, όλους τους θεσμικούς 
εταίρους να αναλάβουν τις ευθύνες τους 
και να διεξαγάγουν μια φιλόδοξη, 
διαδραστική και χωρίς αποκλεισμούς 
Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, 
ανοικτή στους πολίτες, την κοινωνία των 
πολιτών και τους εκπροσώπους τους, η 
οποία θα ενισχύσει την αντιπροσωπευτική 
δημοκρατία και την ανθεκτικότητα της ΕΕ 
με την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων, 
και να δώσουν συνέχεια στα 
συμπεράσματα της Διάσκεψης, η οποία 
αναμένεται να επιφέρει σημαντικές 
αλλαγές στις πολιτικές και τη θεσμική 
αρχιτεκτονική της ΕΕ, και να 
αναζωογονήσει το ευρωπαϊκό εγχείρημα·

36. θεωρεί ότι το αποτέλεσμα των 
ευρωπαϊκών εκλογών αποτελεί σαφή 
ένδειξη ότι οι θεσμικές πτυχές της ΕΕ 
πρέπει να εξεταστούν ενδελεχώς, ώστε οι 
πολίτες, η κοινωνία των πολιτών και οι 
εκπρόσωποί τους να έχουν τη δυνατότητα 
να διαμορφώσουν το μέλλον της Ένωσης· 
υπογραμμίζει ότι η έξαρση της νόσου 
COVID-19 έχει αυξήσει τον επείγοντα 
χαρακτήρα της διαδικασίας θεσμικής 
μεταρρύθμισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 
καλεί, ως εκ τούτου, όλους τους θεσμικούς 
εταίρους να αναλάβουν τις ευθύνες τους 
και να διεξαγάγουν μια φιλόδοξη, 
διαδραστική και χωρίς αποκλεισμούς 
Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, 
ανοικτή στους πολίτες, την κοινωνία των 
πολιτών και τους εκπροσώπους τους, η 
οποία θα ενισχύσει την αντιπροσωπευτική 
δημοκρατία και την ανθεκτικότητα της ΕΕ 
με την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων, 
και να δώσουν συνέχεια στα 
συμπεράσματα της Διάσκεψης, η οποία 
αναμένεται να επιφέρει σημαντικές 
αλλαγές στις πολιτικές και τη θεσμική 
αρχιτεκτονική της ΕΕ και να τροποποιήσει 
κατά συνέπεια τις ευρωπαϊκές Συνθήκες, 
αν το αποφασίσουν οι ευρωπαϊκοί λαοί·
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