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18.11.2020 A9-0211/21

Grozījums Nr. 21
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0211/2020
Pascal Durand
Eiropas vēlēšanu izvērtēšana
(2020/2088(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. norāda, ka Eiropas partiju 
manifesti pirms 2019. gada vēlēšanām vēl 
nebija nozīmīgs politisko debašu temats; 
pauž lielu nožēlu par gadījumiem, kad 
šādās debatēs uzmanība tika pievērsta 
nevis ES jautājumiem, bet dalībvalstīm 
aktuāliem tematiem, kas nebija tieši saistīti 
ar politikas veidošanu ES līmenī; uzskata, 
ka vēlēšanu eiropeisko dimensiju var 
ievērojami palielināt, sniedzot pilsoņiem 
vairāk informācijas par ES pieņemtajiem 
lēmumiem un par šo lēmumu ietekmi uz 
viņu ikdienu;

32. konstatē, ka Eiropas partiju 
manifesti pirms 2019. gada vēlēšanām vēl 
nebija nozīmīgs politisko debašu temats; 
norāda, ka šādās debatēs reizēm uzmanība 
tika pievērsta nevis ES jautājumiem, bet 
dalībvalstīm aktuāliem tematiem, kas 
nebija tieši saistīti ar politikas veidošanu 
ES līmenī; uzskata, ka saikni ar politikas 
veidošanu ES līmenī var palielināt, 
sniedzot pilsoņiem vairāk informācijas par 
ES pieņemtajiem lēmumiem un par šo 
lēmumu ietekmi uz viņu ikdienu;
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18.11.2020 A9-0211/22

Grozījums Nr. 22
Nikolaj Villumsen
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0211/2020
Pascal Durand
Eiropas vēlēšanu izvērtēšana
(2020/2088(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. prasa izstrādāt koordinētu Eiropas 
līmeņa stratēģiju Eiropas Parlamenta 
vēlēšanu atspoguļošanai plašsaziņas 
līdzekļos, jo īpaši nodrošinot, ka tiek 
apspriesta dažādo Eiropas līmeņa politisko 
spēku politiskā darba kārtība, ka tiek 
uzaicināti Eiropas Parlamenta vēlēšanu 
kandidāti no dažādām dalībvalstīm un ka 
tiek atspoguļoti priekšvēlēšanu kampaņu 
pasākumi;

34. prasa izstrādāt koordinētu Eiropas 
līmeņa stratēģiju Eiropas Parlamenta 
vēlēšanu labākai atspoguļošanai 
plašsaziņas līdzekļos, jo īpaši stiprinot 
sabiedriskās raidorganizācijas un 
nodrošinot, ka tiek apspriesta dažādo 
valstu un Eiropas līmeņa politisko spēku 
politiskā darba kārtība, ka tiek uzaicināti 
Eiropas Parlamenta vēlēšanu kandidāti un 
ka tiek atspoguļoti priekšvēlēšanu 
kampaņu pasākumi;
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18.11.2020 A9-0211/23

Grozījums Nr. 23
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0211/2020
Pascal Durand
Eiropas vēlēšanu izvērtēšana
(2020/2088(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
35.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 35.a prasa izveidot Eiropas mēroga 
bezmaksas sabiedriskās televīzijas kanālu, 
kurā visās Savienības oficiālajās valodās 
tiktu raidītas Eiropas Parlamenta 
plenārsēžu tiešraides, lai veicinātu 
informētību par Parlamenta ikdienas 
darbu un iepazīstinātu ar to; mudina 
valstu sabiedriskās televīzijas kanālus 
regulāri veltīt lielāku visizdevīgākā 
raidīšanas laika daļu Eiropas 
jautājumiem, jo īpaši pirms Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām;
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18.11.2020 A9-0211/24

Grozījums Nr. 24
Leila Chaibi
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0211/2020
Pascal Durand
Eiropas vēlēšanu izvērtēšana
(2020/2088(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
36. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36. uzskata, ka Eiropas Parlamenta 
vēlēšanu rezultāts ir nepārprotams 
aicinājums rūpīgi pārdomāt iestāžu darba 
organizāciju, lai iedzīvotāji, pilsoniskā 
sabiedrība un to pārstāvji varētu veidot 
Savienības nākotni; uzsver, ka Covid-19 
pandēmijas dēļ ir saasinājusi vajadzību pēc 
Eiropas līmeņa institucionālām reformām; 
tāpēc aicina visus institucionālos partnerus 
uzņemties atbildību un aizvadīt vērienīgu, 
interaktīvu un iekļaujošu konferenci par 
Eiropas nākotni, kas būtu atvērta 
pilsoņiem, pilsoniskajai sabiedrībai un tās 
pārstāvjiem un kas nostiprinātu pārstāvības 
demokrātiju un ES noturību, panākot 
taustāmus rezultātus, un veikt turpmākus 
pasākumus attiecībā uz konferences 
secinājumiem, kuriem vajadzētu rosināt 
nozīmīgas izmaiņas Eiropas Savienības 
politikas virzienos un institucionālajā 
uzbūvē un no jauna stiprināt Eiropas 
projektu;

36. uzskata, ka Eiropas Parlamenta 
vēlēšanu rezultāts ir nepārprotams 
aicinājums rūpīgi pārdomāt iestāžu darba 
organizāciju, lai iedzīvotāji, pilsoniskā 
sabiedrība un to pārstāvji varētu veidot 
Savienības nākotni; uzsver, ka Covid-19 
pandēmijas dēļ ir saasinājusi vajadzību pēc 
Eiropas līmeņa institucionālām reformām; 
tāpēc aicina visus institucionālos partnerus 
uzņemties atbildību un aizvadīt vērienīgu, 
interaktīvu un iekļaujošu konferenci par 
Eiropas nākotni, kas būtu atvērta 
pilsoņiem, pilsoniskajai sabiedrībai un tās 
pārstāvjiem un kas nostiprinātu pārstāvības 
demokrātiju un ES noturību, panākot 
taustāmus rezultātus, un veikt turpmākus 
pasākumus attiecībā uz konferences 
secinājumiem, kuriem vajadzētu rosināt 
nozīmīgas izmaiņas Eiropas Savienības 
politikas virzienos un institucionālajā 
uzbūvē un attiecīgi grozīt Eiropas 
līgumus, ja Eiropas tautas tā nolems;

Or. en


