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Pakeitimas 21
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0211/2020
Pascal Durand
EP rinkimų rezultatų apžvalga
(2020/2088(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
32 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

32. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos 
partijų manifestai vis dar nebuvo svarbi 
politinių diskusijų dėl 2019 m. rinkimų 
dalis; labai apgailestauja dėl atvejų, kai 
tokios diskusijos buvo sutelktos ne į ES, o į 
nacionalinius klausimus, niekaip 
nesusijusius su ES politikos formavimu; 
mano, kad rinkimų Europos aspektą 
galima labiausiai sustiprinti piliečiams 
teikiant daugiau informacijos apie ES 
priimtus sprendimus ir tokių sprendimų 
poveikį jų kasdieniam gyvenimui;

32. pažymi, kad Europos partijų 
manifestai vis dar nebuvo svarbi politinių 
diskusijų dėl 2019 m. rinkimų dalis; 
pastebi, kad diskusijos kartais buvo 
sutelktos ne į ES, o į nacionalinius 
klausimus, niekaip nesusijusius su ES 
politikos formavimu; mano, kad sąsajas su 
ES politika galima sustiprinti piliečiams 
teikiant daugiau informacijos apie ES 
priimtus sprendimus ir tokių sprendimų 
poveikį jų kasdieniam gyvenimui;
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Nikolaj Villumsen
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0211/2020
Pascal Durand
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
34 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

34. ragina Europos lygmeniu parengti 
suderintą strategiją siekiant užtikrinti, kad 
Europos Parlamento rinkimai būtų 
nušviesti žiniasklaidoje, visų pirma 
užtikrinant diskusijas apie įvairių Europos 
politinių jėgų politines darbotvarkes, kad 
būtų kviečiami skirtingų valstybių narių 
kandidatai į Europos Parlamentą ir kad 
būtų nušviečiami kampanijos renginiai;

34. ragina Europos lygmeniu parengti 
suderintą strategiją siekiant užtikrinti, kad 
Europos Parlamento rinkimai būtų geriau 
nušviesti žiniasklaidoje, visų pirma 
sustiprinant viešuosius transliuotojus ir 
užtikrinant diskusijas apie įvairių 
nacionalinių ir Europos politinių jėgų 
politines darbotvarkes, kad būtų kviečiami 
skirtingų valstybių narių kandidatai į 
Europos Parlamentą ir kad būtų 
nušviečiami kampanijos renginiai;
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
35 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

 35a. ragina sukurti nemokamą ES 
masto visuomeninį televizijos kanalą, 
skirtą tiesioginėms Europos Parlamento 
diskusijoms visomis oficialiosiomis 
Sąjungos kalbomis skatinant 
informuotumą apie kasdienę Parlamento 
veiklą ir susidomėjimą ja; primygtinai 
ragina nacionalinius visuomeninius 
kanalus nuolat, ypač prieš Europos 
Parlamento rinkimus, skirti daugiau 
žiūrimiausio laiko Europos klausimams;
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
36 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

36. mano, kad Europos Parlamento 
rinkimų rezultatai aiškiai rodo, kad reikia 
išsamių institucinių apmąstymų, kurie 
sudarytų galimybę piliečiams, pilietinei 
visuomenei ir jų atstovams formuoti 
Sąjungos ateitį; pabrėžia, kad dėl COVID-
19 protrūkio reikia dar skubiau vykdyti 
institucinių reformų procesą Europos 
lygmeniu; todėl ragina visus institucinius 
partnerius prisiimti atsakomybę ir surengti 
plataus užmojo, interaktyvią ir įtraukią 
konferenciją dėl Europos ateities, kurioje 
galėtų dalyvauti piliečiai, pilietinė 
visuomenė ir jų atstovai ir kuri, siekdama 
apčiuopiamų rezultatų, stiprintų 
atstovaujamąją demokratiją ir ES 
atsparumą, taip pat vykdyti tolesnę veiklą, 
susijusią su konferencijos išvadomis, 
kurios turėtų iš esmės pakeisti ES politiką 
ir institucinę struktūrą ir atgaivinti Europos 
projektą;

36. mano, kad Europos Parlamento 
rinkimų rezultatai aiškiai rodo, kad reikia 
išsamių institucinių apmąstymų, kurie 
sudarytų galimybę piliečiams, pilietinei 
visuomenei ir jų atstovams formuoti 
Sąjungos ateitį; pabrėžia, kad dėl COVID-
19 protrūkio reikia dar skubiau vykdyti 
institucinių reformų procesą Europos 
lygmeniu; todėl ragina visus institucinius 
partnerius prisiimti atsakomybę ir surengti 
plataus užmojo, interaktyvią ir įtraukią 
konferenciją dėl Europos ateities, kurioje 
galėtų dalyvauti piliečiai, pilietinė 
visuomenė ir jų atstovai ir kuri, siekdama 
apčiuopiamų rezultatų, stiprintų 
atstovaujamąją demokratiją ir ES 
atsparumą, taip pat vykdyti tolesnę veiklą, 
susijusią su konferencijos išvadomis, 
kurios turėtų iš esmės pakeisti ES politiką 
ir institucinę struktūrą, taigi pakeisti 
Europos Sutartis, jeigu Europos 
gyventojai taip nuspręstų;
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