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NL In verscheidenheid verenigd NL

18.11.2020 A9-0211/21

Amendement 21
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0211/2020
Pascal Durand
De stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces
(2020/2088(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. wijst op het feit dat de 
verkiezingsprogramma’s van Europese 
politieke partijen voorafgaand aan de 
verkiezingen van 2019 nog altijd geen 
wezenlijk deel uitmaakten van het politieke 
debat; betreurt ten zeerste dat er gevallen 
waren waarin het debat op nationale 
onderwerpen en niet op EU-kwesties was 
gericht, zonder een rechtstreeks verband 
met de EU-beleidsvorming; is van mening 
dat de Europese dimensie van 
verkiezingen vooral kan worden vergroot 
door burgers van meer informatie te 
voorzien over de door de EU genomen 
besluiten, en de impact van deze besluiten 
op hun dagelijks leven;

32. merkt op dat de 
verkiezingsprogramma’s van Europese 
politieke partijen voorafgaand aan de 
verkiezingen van 2019 nog altijd geen 
wezenlijk deel uitmaakten van het politieke 
debat; stelt vast dat de debatten soms op 
nationale onderwerpen en niet op 
EU-kwesties waren gericht, zonder een 
rechtstreeks verband met de EU-
beleidsvorming; is van mening dat de link 
met het EU-beleid kan worden versterkt 
door burgers van meer informatie te 
voorzien over de door de EU genomen 
besluiten, en de impact van deze besluiten 
op hun dagelijks leven;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/22

Amendement 22
Nikolaj Villumsen
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0211/2020
Pascal Durand
De stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces
(2020/2088(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. dringt aan op een gecoördineerde 
strategie op Europees niveau om te 
waarborgen dat de Europese verkiezingen 
aandacht krijgen in de media, met name 
door ervoor te zorgen dat over de politieke 
agenda’s van de verschillende Europese 
politieke partijen wordt gedebatteerd, dat 
kandidaten die zich in de verschillende 
lidstaten verkiesbaar stellen in de Europese 
verkiezingen worden uitgenodigd, en dat 
over campagneactiviteiten wordt bericht;

34. dringt aan op een gecoördineerde 
strategie op Europees niveau om te 
waarborgen dat de Europese verkiezingen 
meer aandacht krijgen in de media, met 
name door openbare omroepen te 
versterken en ervoor te zorgen dat over de 
politieke agenda’s van de verschillende 
nationale en Europese politieke partijen 
wordt gedebatteerd, dat kandidaten die zich 
verkiesbaar stellen in de Europese 
verkiezingen worden uitgenodigd, en dat 
over campagneactiviteiten wordt bericht;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/23

Amendement 23
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0211/2020
Pascal Durand
De stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces
(2020/2088(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 35 bis. roept op tot de oprichting van een 
niet-betalende, EU-brede openbare 
omroep, die de werkzaamheden van het 
Europees Parlement live uitzendt in alle 
officiële talen van de Unie, om het 
bewustzijn van en de betrokkenheid bij de 
dagelijkse activiteiten van het Parlement 
te bevorderen; moedigt de openbare 
omroepen in de lidstaten ten zeerste aan 
om op regelmatige basis en in primetime 
meer tijd te besteden aan Europese 
kwesties, met name in de aanloop naar 
Europese verkiezingen;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/24

Amendement 24
Leila Chaibi
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0211/2020
Pascal Durand
De stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces
(2020/2088(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. is van oordeel dat de uitslag van de 
Europese verkiezingen een duidelijk 
signaal is dat een diepgaand institutioneel 
denkproces nodig is, waarmee burgers, het 
maatschappelijk middenveld en hun 
vertegenwoordigers in staat worden gesteld 
vorm te geven aan de toekomst van de 
Unie; onderstreept dat het als gevolg van 
de COVID-19-uitbraak nog dringender is 
een institutioneel hervormingsproces op 
Europees niveau op gang te brengen; dringt 
derhalve bij alle institutionele partners erop 
aan hun verantwoordelijkheid te nemen en 
te zorgen voor een ambitieuze, interactieve 
en inclusieve Conferentie over de toekomst 
van Europa die openstaat voor burgers, het 
maatschappelijk middenveld en hun 
vertegenwoordigers, en die de 
representatieve democratie en de 
veerkracht van de EU versterkt door 
concrete resultaten te boeken, alsmede een 
vervolg te geven aan de conclusies van de 
Conferentie, hetgeen tot belangrijke 
veranderingen zou moeten leiden van de 
beleidsmaatregelen en institutionele 
architectuur van de EU, en het Europees 
project een nieuwe impuls zou moeten 
geven;

36. is van oordeel dat de uitslag van de 
Europese verkiezingen een duidelijk 
signaal is dat een diepgaand institutioneel 
denkproces nodig is, waarmee burgers, het 
maatschappelijk middenveld en hun 
vertegenwoordigers in staat worden gesteld 
vorm te geven aan de toekomst van de 
Unie; onderstreept dat het als gevolg van 
de COVID-19-uitbraak nog dringender is 
een institutioneel hervormingsproces op 
Europees niveau op gang te brengen; dringt 
derhalve bij alle institutionele partners erop 
aan hun verantwoordelijkheid te nemen en 
te zorgen voor een ambitieuze, interactieve 
en inclusieve Conferentie over de toekomst 
van Europa die openstaat voor burgers, het 
maatschappelijk middenveld en hun 
vertegenwoordigers, en die de 
representatieve democratie en de 
veerkracht van de EU versterkt door 
concrete resultaten te boeken, alsmede een 
vervolg te geven aan de conclusies van de 
Conferentie, hetgeen tot belangrijke 
veranderingen zou moeten leiden van de 
beleidsmaatregelen en institutionele 
architectuur van de EU, en bijgevolg tot 
wijzigingen van de Europese Verdragen, 
indien de Europese bevolking hiertoe 
beslist;

Or. en


