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18.11.2020 A9-0211/27

Pozměňovací návrh 27
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
za skupinu ID

Zpráva A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilance evropských voleb
(2020/2088(INI))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že podle 
výsledků průzkumu Eurobarometr, který 
zadal Evropský parlament po uvedených 
volbách, představoval stav hospodářství 
spolu s životním prostředím pro voliče dvě 
hlavní priority, což jasně ukazuje, že 
občané účastnící se evropských voleb si 
přejí, aby v těchto dvou oblastech politiky, 
jež jsou ve sdílené pravomoci mezi EU 
a členskými státy, byla na unijní úrovni 
vyvíjena větší aktivita16;

_____________________
16 Eurobarometr 91.5, „Povolební průzkum 
2019 – rozšířily se volby do Evropského 
parlamentu o další rozměr?“, Evropský 
parlament, září 2019.

B. vzhledem k tomu, že podle 
výsledků průzkumu Eurobarometr, který 
zadal Evropský parlament po uvedených 
volbách, představoval stav hospodářství 
(44 %) spolu s životním prostředím (37 %) 
pro voliče dvě hlavní priority, což 
nevypovídá nic o tom, zda si občané 
účastnící se evropských voleb přejí, aby 
v těchto dvou oblastech politiky, jež jsou 
ve sdílené pravomoci mezi EU a členskými 
státy, byla na unijní úrovni vyvíjena větší 
či menší aktivita nebo jestli má být taková 
aktivita koordinována nebo 
harmonizována16;

_____________________
16 Eurobarometr 91.5, „Povolební průzkum 
2019 – rozšířily se volby do Evropského 
parlamentu o další rozměr?“, Evropský 
parlament, září 2019.

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/28

Pozměňovací návrh 28
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
za skupinu ID

Zpráva A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilance evropských voleb
(2020/2088(INI))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že ačkoli poměr 
žen a mužů se mezi poslanci Evropského 
parlamentu zlepšil (41 % žen v roce 2019 
oproti 37 % v roce 2014), genderové 
vyváženosti v Parlamentu stále nebylo 
dosaženo; vzhledem k tomu, že za těmito 
čísly se skrývají velké rozdíly mezi 
členskými státy a mnoho výzev na cestě 
k dosažení rovnosti žen a mužů;

I. vzhledem k tomu, že poměr žen 
a mužů se mezi poslanci Evropského 
parlamentu změnil (41 % žen v roce 2019 
oproti 37 % v roce 2014); vzhledem 
k tomu, že za těmito čísly se skrývají velké 
rozdíly mezi členskými státy;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/29

Pozměňovací návrh 29
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
za skupinu ID

Zpráva A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilance evropských voleb
(2020/2088(INI))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že v Evropském 
parlamentu je třeba lépe zastupovat 
rozmanitou a multikulturní evropskou 
společnost;

K. vzhledem k tomu, že složení 
Evropského parlamentu je určeno volbou 
zástupců občanů na základě všeobecného 
a rovného hlasovacího práva;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/30

Pozměňovací návrh 30
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
za skupinu ID

Zpráva A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilance evropských voleb
(2020/2088(INI))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění T

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

T. vzhledem k tomu, že postup výběru 
vedoucích kandidátů ještě není plně 
rozvinut; vzhledem k tomu, že tento postup 
neumožňuje, aby vedoucí kandidáti 
vystupovali jako oficiální kandidáti, což 
by evropským voličům umožnilo volit své 
preferované kandidáty s vědomím toho, 
kdo jsou uchazeči o funkci předsedy 
Komise a jak byli vybráni evropskými 
politickými stranami; vzhledem k tomu, že 
systém vedoucích kandidátů a v případě 
zavedení i nadnárodní kandidátní listiny 
by měly být otevřené koalicím evropských 
politických stran či hnutí, nebo dokonce 
smíšeným koalicím politických stran 
a hnutí, pokud budou sdílet společný 
politický program a společného vedoucího 
kandidáta; vzhledem k tomu, že 
Parlament nadnesl tuto otázku ve svém 
rozhodnutí ze dne 7. února 2018 o revizi 
rámcové dohody o vztazích mezi 
Evropským parlamentem a Evropskou 
komisí20;

_______________________
20 Přijaté texty, P8_TA(2018)0030.

T. vzhledem k tomu, že postup výběru 
vedoucích kandidátů jednoznačně selhal; 
vzhledem k tomu, že tento postup nemůže 
fungovat, neboť neexistuje evropský lid 
jako základ pro celounijní demokracii;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/31

Pozměňovací návrh 31
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
za skupinu ID

Zpráva A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilance evropských voleb
(2020/2088(INI))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění V

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

V. vzhledem k tomu, že pouze 8 % 
voličů v EU uvedlo, že v posledních 
volbách hlasovali, aby ovlivnili výběr 
příštího předsedy Evropské komise21, 
zdůrazňuje, že proces výběru předsedy 
tohoto orgánu je naléhavě nutné vyjasnit 
a ve vztahu k voličům zprůhlednit;
__________________________
21 Eurobarometr 91.5, září 2019.

V. vzhledem k tomu, že pouze 8 % 
voličů v EU uvedlo, že v posledních 
volbách hlasovali, aby ovlivnili výběr 
příštího předsedy Evropské komise21, 
zdůrazňuje, že proces výběru předsedy 
tohoto orgánu zřejmě zajímá pouze 8 % 
voličů;

__________________________
21 Eurobarometr 91.5, září 2019.

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/32

Pozměňovací návrh 32
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
za skupinu ID

Zpráva A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilance evropských voleb
(2020/2088(INI))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění W

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

W. vzhledem k tomu, že institucionální 
návrhy, jako jsou nadnárodní kandidátní 
listiny navržené v usnesení Parlamentu ze 
dne 7. února 2018 o složení Evropského 
parlamentu, posunutí evropských 
politických stran a hnutí více do středu 
voleb do Evropského parlamentu, přeměna 
Rady na druhou legislativní komoru Unie, 
jak navrhl Parlament ve svém usnesení ze 
dne 16. února 2017 k možnému vývoji 
a změnám současného institucionálního 
uspořádání Evropské unie, nebo zavedení 
možnosti vytváření předvolebních koalic 
evropských politických stran a hnutí, by 
zásadním způsobem mohly přispět 
k přeměně evropských voleb na jednotné 
evropské volby na rozdíl od souboru 27 
samostatných vnitrostátních voleb, jak je 
tomu v současnosti;

W. vzhledem k tomu, že institucionální 
návrhy, jako jsou nadnárodní kandidátní 
listiny navržené v usnesení Parlamentu ze 
dne 7. února 2018 o složení Evropského 
parlamentu, posunutí evropských 
politických stran a hnutí více do středu 
voleb do Evropského parlamentu, přeměna 
Rady na druhou legislativní komoru Unie, 
jak navrhl Parlament ve svém usnesení ze 
dne 16. února 2017 k možnému vývoji 
a změnám současného institucionálního 
uspořádání Evropské unie, nebo zavedení 
možnosti vytváření předvolebních koalic 
evropských politických stran a hnutí, jsou 
odsouzeny k nezdaru kvůli slabé společné 
evropské identitě a nedostatku podpory ze 
strany občanů členských států EU, což 
jasně prokazují volební výsledky 
euroskeptických politických sil;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/33

Pozměňovací návrh 33
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans
za skupinu ID

Zpráva A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilance evropských voleb
(2020/2088(INI))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění AA

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

AA. vzhledem k tomu, že evropské 
politické strany a nadace jsou 
zprostředkovateli úspěšné evropské 
politické diskuze v průběhu voleb do 
Evropského parlamentu i po jejich 
skončení a že by měly být lépe viditelné; 
vzhledem k tomu, že evropské politické 
strany a politické nadace by s ohledem na 
tuto významnou úlohu měly zaručit 
maximální finanční transparentnost 
fondů, které spravují, a to zejména 
v případě prostředků pocházejících 
z rozpočtu EU;

AA. vzhledem k tomu, že ačkoli jsou 
evropské politické strany a nadace 
zprostředkovateli úspěšné evropské 
politické diskuze, neměly by zasahovat do 
vnitrostátních volebních procesů, které 
jsou jedinými věrohodnými zdroji 
politické legitimity v evropských volbách;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/34

Pozměňovací návrh 34
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
za skupinu ID

Zpráva A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilance evropských voleb
(2020/2088(INI))

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá vyšší účast v evropských 
volbách v roce 2019, což ukazuje, že trend 
klesající volební účasti v Evropě lze 
zvrátit, zároveň však vyjadřuje zklamání 
nad přetrvávající vysokou mírou neúčasti 
a nad tím, že téměř polovina všech 
oprávněných voličů v celé EU nehlasovala; 
uznává důležitou úlohu kampaní vedených 
orgány EU a organizacemi občanské 
společnosti s cílem zvýšit volební účast, 
zejména pokud jde o kampaň Parlamentu 
„Tentokrát budu volit“; zdůrazňuje, že na 
místní, regionální, vnitrostátní a evropské 
úrovni je třeba vyvíjet intenzivnější činnost 
s cílem motivovat voliče k účasti 
v evropských volbách; domnívá se, že 
vysoká volební účast poukazuje na rostoucí 
podíl občanů, kteří považují EU za úroveň 
vhodnou k řešení současných výzev, 
například pokud jde o hospodářství 
a udržitelný rozvoj, změnu klimatu 
a ochranu životního prostředí, sociální 
a genderové nerovnosti, digitální přeměnu, 
podporu svobody, lidských práv 
a demokracie, demografické trendy a 
o geopolitické výzvy, jako je migrace 
a zahraniční politika, bezpečnost a role EU 
ve světě; naléhavě proto vyzývá všechny 
unijní orgány, aby převzaly odpovědnost 
a jednaly v souladu s mandátem, který jim 
přímo či nepřímo udělili občané;

1. vítá vyšší účast v evropských 
volbách v roce 2019, což ukazuje, že trend 
klesající volební účasti v Evropě lze 
zvrátit, zároveň však vyjadřuje zklamání 
nad přetrvávající vysokou mírou neúčasti 
a nad tím, že téměř polovina všech 
oprávněných voličů v celé EU nehlasovala; 
uznává důležitou úlohu kampaní vedených 
orgány EU a organizacemi občanské 
společnosti s cílem zvýšit volební účast 
proevropských voličů, zejména pokud jde 
o předpojatou kampaň Parlamentu 
„Tentokrát budu volit“, která kladla důraz 
na integrační étos prostřednictvím 
výrazných poselství o tom, že euroskeptici 
ohrožují evropskou soudržnost; je 
přesvědčen o tom, že takový přístup jen 
odrazuje a vylučuje kritiky a osoby 
nespokojené se současným směřováním 
EU a posiluje obraz Unie jako 
nedemokratické instituce stojící nad 
občany, kteří na její utváření nemají vliv 
a pro které není určena; zdůrazňuje, že na 
místní, regionální, vnitrostátní a evropské 
úrovni je třeba vyvíjet intenzivnější činnost 
s cílem zajistit, aby voliči a nevoliči 
v evropských volbách činili informovaná 
rozhodnutí; domnívá se, že vysoká volební 
účast poukazuje na rostoucí podíl občanů, 
kteří považují EU za jednu z vhodných 
úrovní k řešení současných výzev, 
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například pokud jde o hospodářství 
a udržitelný rozvoj, změnu klimatu 
a ochranu životního prostředí, sociální 
a genderové nerovnosti, digitální přeměnu, 
podporu svobody, lidských práv 
a demokracie, demografické trendy a 
o geopolitické výzvy, jako je migrace 
a zahraniční politika, bezpečnost a role EU 
ve světě; naléhavě proto vyzývá všechny 
unijní orgány, aby převzaly odpovědnost 
a jednaly v souladu s mandátem, který jim 
přímo či nepřímo udělili občané;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/35

Pozměňovací návrh 35
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Gerolf Annemans, 
Peter Kofod
za skupinu ID

Zpráva A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilance evropských voleb
(2020/2088(INI))

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyjadřuje politování nad 
předpojatým charakterem kampaně 
„Tentokrát budu volit“, o kterém svědčí 
skutečnost, že byl v jejím rámci vytvořen 
zvláštní oddíl „Co pro vás EU dělá“, že 
organizátoři kampaně navázali partnerství 
s horlivými zastánci integrace, jako jsou 
Mladí evropští federalisté (Jeunes 
Européens Fédéralistes – JEF), Unie 
evropských federalistů (UEF) a Federace 
islámských organizací v Evropě (FIOE), 
jež má dobře zdokumentované vazby na 
Muslimské bratrstvo, které v době konání 
evropských voleb vedl kontroverzní Jusúf 
al-Karadáví, a lituje také toho, že byly 
vyzdvihovány politické ideje směřující 
k hlubší evropské integraci, například 
vytvoření evropské armády, zřízení funkce 
evropského ministra financí a zavedení 
pravomoci přímo vybírat vlastní zdroje ve 
formě evropských daní;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/36

Pozměňovací návrh 36
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans
za skupinu ID

Zpráva A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilance evropských voleb
(2020/2088(INI))

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. konstatuje, že na komunikační 
kampaň k evropským volbám měl 
Parlament k dispozici rozpočet ve výši 
36,6 milionu EUR; je toho názoru, že do 
oblasti působnosti parlamentního orgánu 
nespadá řízení komunikace ohledně voleb 
do tohoto orgánu; je znepokojen tím, že 
tak došlo k porušení zásady neutrality 
orgánů EU;

Or. en


