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Ändringsförslag 21
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0211/2020
Pascal Durand
Utvärdering av valen till Europaparlamentet
(2020/2088(INI))

Förslag till resolution
Punkt 32

Förslag till resolution Ändringsförslag

32. Europaparlamentet påpekar att de 
europeiska partiernas programförklaringar 
fortfarande inte var av någon större 
relevans i den politiska debatten inför valet 
2019. Parlamentet beklagar djupt de fall 
där debatten var inriktad på nationella 
frågor i stället för EU-frågor, utan någon 
direkt koppling till EU:s politik. 
Parlamentet anser att valens europeiska 
dimension kan stärkas i störst utsträckning 
genom ytterligare information till 
medborgarna om de beslut som fattas av 
EU och hur sådana beslut påverkar deras 
vardag.

32. Europaparlamentet noterar att de 
europeiska partiernas programförklaringar 
fortfarande inte var av någon större 
relevans i den politiska debatten inför valet 
2019. Parlamentet konstaterar att debatten 
ibland var inriktad på nationella frågor i 
stället för EU-frågor, utan någon direkt 
koppling till EU:s politik. Parlamentet 
anser att kopplingen till EU:s politik kan 
stärkas genom ytterligare information till 
medborgarna om de beslut som fattas av 
EU och hur sådana beslut påverkar deras 
vardag.
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Nikolaj Villumsen
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0211/2020
Pascal Durand
Utvärdering av valen till Europaparlamentet
(2020/2088(INI))

Förslag till resolution
Punkt 34

Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet efterlyser en 
samordnad strategi på EU-nivå för att 
säkerställa mediernas bevakning av valet 
till Europaparlamentet, särskilt genom att 
se till att de politiska dagordningarna för de 
olika europeiska politiska aktörerna 
debatteras, att valbara kandidater i valet till 
Europaparlamentet i de olika 
medlemsstaterna bjuds in och att även de 
olika kampanjevenemangen omfattas.

34. Europaparlamentet efterlyser en 
samordnad strategi på EU-nivå för att 
säkerställa bättre mediebevakning av valet 
till Europaparlamentet, särskilt genom att 
stärka public service-företag och genom 
att se till att de politiska dagordningarna 
för de olika nationella och europeiska 
politiska aktörerna debatteras, att valbara 
kandidater i valet till Europaparlamentet 
bjuds in och att även de olika 
kampanjevenemangen omfattas.

Or. en
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Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0211/2020
Pascal Durand
Utvärdering av valen till Europaparlamentet
(2020/2088(INI))

Förslag till resolution
Punkt 35a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 35a. Europaparlamentet önskar att det 
ska inrättas en kostnadsfri, EU-
omfattande, offentlig tv-kanal för 
direktsändningar av sammanträden i 
Europaparlamentet på samtliga officiella 
EU-språk, för att främja medvetenheten 
om och engagemanget i parlamentets 
dagliga verksamhet. Parlamentet 
uppmuntrar med kraft de nationella 
offentliga kanalerna att på bästa 
sändningstid ägna sig mer åt EU-frågor, 
på regelbunden basis men särskilt inför 
valet till Europaparlamentet.

Or. en
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Leila Chaibi
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0211/2020
Pascal Durand
Utvärdering av valen till Europaparlamentet
(2020/2088(INI))

Förslag till resolution
Punkt 36

Förslag till resolution Ändringsförslag

36. Europaparlamentet anser att 
resultatet av valet till Europaparlamentet 
utgör en tydlig signal om behovet av 
djupgående institutionell reflektion som 
gör det möjligt för medborgarna, det civila 
samhället och deras företrädare att utforma 
unionens framtid. Parlamentet understryker 
att covid-19-utbrottet har understrukit det 
akuta behovet av en institutionell 
reformprocess på EU-nivå. Parlamentet 
uppmanar därför alla institutionella partner 
att ta sitt ansvar och genomföra en 
ambitiös, interaktiv och inkluderande 
konferens om Europas framtid som är 
öppen för medborgarna, det civila 
samhället och deras företrädare och som 
stärker den representativa demokratin och 
EU:s motståndskraft genom att uppnå 
konkreta resultat, och att följa upp 
slutsatserna från konferensen, vilket bör 
leda till betydande förändringar av EU:s 
politik och institutionella struktur och 
blåsa nytt liv i det europeiska projektet.

36. Europaparlamentet anser att 
resultatet av valet till Europaparlamentet 
utgör en tydlig signal om behovet av 
djupgående institutionell reflektion som 
gör det möjligt för medborgarna, det civila 
samhället och deras företrädare att utforma 
unionens framtid. Parlamentet understryker 
att covid-19-utbrottet har understrukit det 
akuta behovet av en institutionell 
reformprocess på EU-nivå. Parlamentet 
uppmanar därför alla institutionella partner 
att ta sitt ansvar och genomföra en 
ambitiös, interaktiv och inkluderande 
konferens om Europas framtid som är 
öppen för medborgarna, det civila 
samhället och deras företrädare och som 
stärker den representativa demokratin och 
EU:s motståndskraft genom att uppnå 
konkreta resultat, och att följa upp 
slutsatserna från konferensen, vilket bör 
leda till betydande förändringar av EU:s 
politik och därmed förändra EU-
fördragen om befolkningarna inom 
unionen beslutar detta.

Or. en


