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18.11.2020 A9-0211/21

Alteração 21
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0211/2020
Pascal Durand
O balanço das eleições europeias
(2020/2088(INI))

Proposta de resolução
N.º 32

Proposta de resolução Alteração

32. Destaca que, uma vez mais, os 
manifestos dos partidos europeus não 
foram uma parte importante do debate 
político que antecedeu as eleições de 2019;  
lamenta profundamente situações em que 
os debates, em vez de se centrarem em 
questões europeias, tenham abordado 
temas nacionais desprovidos de ligação 
direta à elaboração de políticas da UE;  
considera que a melhor forma de reforçar 
a dimensão europeia das eleições é através 
da prestação de mais informações aos 
cidadãos sobre as decisões adotadas pela 
UE e o respetivo impacto nas suas vidas 
quotidianas;

32. Observa que, uma vez mais, os 
manifestos dos partidos europeus não 
foram uma parte importante do debate 
político que antecedeu as eleições de 2019; 
observa que por vezes os debates, em vez 
de se centrarem em questões europeias, 
abordaram temas nacionais desprovidos de 
ligação direta à elaboração de políticas da 
UE; considera que esta ligação às políticas 
da UE pode ser reforçada através da 
prestação de mais informações aos 
cidadãos sobre as decisões adotadas pela 
UE e o respetivo impacto nas suas vidas 
quotidianas;
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Alteração 22
Nikolaj Villumsen
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0211/2020
Pascal Durand
O balanço das eleições europeias
(2020/2088(INI))

Proposta de resolução
N.º 34

Proposta de resolução Alteração

34. Solicita uma estratégia coordenada 
a nível europeu destinada a garantir a 
cobertura mediática das eleições europeias, 
garantindo, nomeadamente, que as 
agendas políticas das diferentes forças 
políticas europeias sejam objeto de debate, 
que os candidatos que concorrem às 
eleições europeias sejam convidados nos 
diferentes Estados-Membros e que exista 
cobertura dos eventos realizados durante a 
campanha;

34. Solicita uma estratégia coordenada 
a nível europeu destinada a garantir uma 
melhor cobertura mediática das eleições 
europeias, reforçando, nomeadamente, os 
organismos públicos de radiodifusão e 
garantindo que as agendas políticas das 
diferentes forças políticas nacionais e 
europeias sejam objeto de debate, que os 
candidatos que concorrem às eleições 
europeias sejam convidados e que exista 
cobertura dos eventos realizados durante a 
campanha;
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Alteração 23
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0211/2020
Pascal Durand
O balanço das eleições europeias
(2020/2088(INI))

Proposta de resolução
N.º 35-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 35-A. Apela à criação de um canal de 
televisão público de acesso gratuito, à 
escala da UE, dedicado à transmissão em 
direto dos trabalhos do Parlamento 
Europeu em todas as línguas oficiais da 
União, a fim de aumentar a sensibilização 
e promover a participação nas atividades 
quotidianas do Parlamento; incentiva 
vivamente os canais públicos nacionais a 
dedicarem regularmente mais tempo de 
antena no horário nobre às questões 
europeias, em particular, nos períodos 
que antecedem as eleições europeias;
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Alteração 24
Leila Chaibi
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0211/2020
Pascal Durand
O balanço das eleições europeias
(2020/2088(INI))

Proposta de resolução
N.º 36

Proposta de resolução Alteração

36. Considera que o resultado das 
eleições europeias constitui um sinal claro 
de uma reflexão institucional aprofundada 
que permitirá aos cidadãos, à sociedade 
civil e aos seus representantes traçar o 
futuro da União;  sublinha que o surto de 
COVID 19 tornou ainda mais premente um 
processo de reforma institucional a nível 
europeu;  insta, por conseguinte, todos os 
parceiros institucionais a assumirem as 
suas responsabilidades e a realizarem uma 
Conferência sobre o Futuro da Europa que 
seja ambiciosa, interativa e inclusiva, 
aberta aos cidadãos, à sociedade civil e aos 
seus representantes e que reforce a 
democracia representativa e a resiliência da 
UE, através da consecução de resultados 
concretos, bem como a darem seguimento 
às conclusões da Conferência, que deveria 
originar alterações significativas às 
políticas e à arquitetura institucional da 
União e dar um novo impulso ao projeto 
Europeu;

36. Considera que o resultado das 
eleições europeias constitui um sinal claro 
de uma reflexão institucional aprofundada 
que permitirá aos cidadãos, à sociedade 
civil e aos seus representantes traçar o 
futuro da União; sublinha que o surto de 
COVID 19 tornou ainda mais premente um 
processo de reforma institucional a nível 
europeu; insta, por conseguinte, todos os 
parceiros institucionais a assumirem as 
suas responsabilidades e a realizarem uma 
Conferência sobre o Futuro da Europa que 
seja ambiciosa, interativa e inclusiva, 
aberta aos cidadãos, à sociedade civil e aos 
seus representantes e que reforce a 
democracia representativa e a resiliência da 
UE, através da consecução de resultados 
concretos, bem como a darem seguimento 
às conclusões da Conferência, que deveria 
originar alterações significativas às 
políticas e à arquitetura institucional da 
União e, por conseguinte, conduzir à 
alteração dos Tratados da UE se os povos 
europeus assim o decidirem;
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