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Τροπολογία 27
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Έκθεση A9-0211/2020
Pascal Durand
Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών
(2020/2088(INI))

Πρόταση ψηφίσματοςΑιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
αποτελέσματα της έρευνας του 
Ευρωβαρόμετρου που διενεργήθηκε για 
λογαριασμό του Κοινοβουλίου μετά τις 
ευρωπαϊκές εκλογές του 2019 δείχνουν ότι 
η κατάσταση της οικονομίας και το 
περιβάλλον ήταν οι δύο κύριες 
προτεραιότητες για τους ψηφοφόρους, 
γεγονός που καταδεικνύει σαφώς ότι οι 
πολίτες που συμμετείχαν στις ευρωπαϊκές 
εκλογές επιθυμούν να αναληφθεί 
μεγαλύτερη δράση σε επίπεδο ΕΕ σε 
αυτούς τους δύο τομείς πολιτικής, για τους 
οποίους η Ένωση και οι εθνικές αρχές 
έχουν συντρέχουσα αρμοδιότητα16·

_____________________
16 Ευρωβαρόμετρο 91.5, «The 2019 Post-
Electoral Survey – Have European 
Elections Entered a New Dimension?» 
(Μετεκλογική έρευνα 2019 – Οι 
ευρωπαϊκές εκλογές σε νέα διάσταση;), 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Σεπτέμβριος 
2019.

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
αποτελέσματα της έρευνας του 
Ευρωβαρόμετρου που διενεργήθηκε για 
λογαριασμό του Κοινοβουλίου μετά τις 
ευρωπαϊκές εκλογές του 2019 δείχνουν ότι 
η κατάσταση της οικονομίας (44 %) και το 
περιβάλλον (37 %) ήταν οι δύο κύριες 
προτεραιότητες για τους ψηφοφόρους, 
γεγονός που δεν δείχνει κατά πόσον οι 
πολίτες που συμμετείχαν στις ευρωπαϊκές 
εκλογές επιθυμούν να αναληφθεί 
μεγαλύτερη ή μικρότερη δράση σε επίπεδο 
ΕΕ σε αυτούς τους δύο τομείς πολιτικής, 
για τους οποίους η Ένωση και οι εθνικές 
αρχές έχουν συντρέχουσα αρμοδιότητα, ή 
κατά πόσον η εν λόγω δράση θα πρέπει 
να είναι συντονισμένη ή εναρμονισμένη16·

_____________________
16 Ευρωβαρόμετρο 91.5, «The 2019 Post-
Electoral Survey – Have European 
Elections Entered a New Dimension?» 
(Μετεκλογική έρευνα 2019 – Οι 
ευρωπαϊκές εκλογές σε νέα διάσταση;), 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Σεπτέμβριος 
2019.
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Τροπολογία 28
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Έκθεση A9-0211/2020
Pascal Durand
Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών
(2020/2088 (INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ έχει 
σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την 
ισότητα των φύλων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο (41 % γυναίκες βουλευτές το 
2019, έναντι 37 % το 2014), δεν έχει 
ακόμη επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των 
φύλων στο Κοινοβούλιο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα στοιχεία αυτά αποκρύπτουν 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών 
μελών και τις πολυάριθμες προκλήσεις 
που πρέπει ακόμα να αντιμετωπιστούν 
προκειμένου να επιτευχθεί η ισότητα των 
φύλων·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν 
επέλθει αλλαγές όσον αφορά την ισότητα 
των φύλων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
(41 % γυναίκες βουλευτές το 2019, έναντι 
37 % το 2014)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
στοιχεία αυτά αποκρύπτουν σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών·
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Τροπολογία 29
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Έκθεση A9-0211/2020
Pascal Durand
Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών
(2020/2088 (INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ποικιλόμορφη και πολυπολιτισμική 
κοινωνία της Ευρώπης πρέπει να 
εκπροσωπείται καλύτερα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύνθεση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
καθορίζεται από την εκλογή 
αντιπροσώπων των πολιτών με καθολική 
και ίση ψηφοφορία·

Or. en
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Τροπολογία 30
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Έκθεση A9-0211/2020
Pascal Durand
Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών
(2020/2088 (INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Κ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διαδικασία των κορυφαίων υποψηφίων δεν 
έχει ακόμη εξελιχθεί πλήρως· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι απουσιάζει, 
μεταξύ άλλων, η δυνατότητα των 
κορυφαίων υποψηφίων να θέσουν 
επισήμως υποψηφιότητα, γεγονός που θα 
επέτρεπε σε όλους τους Ευρωπαίους 
ψηφοφόρους να ψηφίσουν τον κορυφαίο 
υποψήφιο που προτιμούν και να 
γνωρίζουν ποιοι είναι οι υποψήφιοι για 
την προεδρία της Επιτροπής και πώς 
επιλέχθηκαν από τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
σύστημα των κορυφαίων υποψηφίων και 
τα υπερεθνικά ψηφοδέλτια, εάν 
καθιερωθούν, θα πρέπει να είναι ανοικτά 
σε συνασπισμούς ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων ή κινημάτων, ή ακόμη και σε 
μικτούς συνασπισμούς πολιτικών 
κομμάτων και κινημάτων, εφόσον έχουν 
κοινό πολιτικό πρόγραμμα και κοινό 
κορυφαίο υποψήφιο· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το Κοινοβούλιο έθεσε αυτό το ζήτημα 
στην απόφασή του της 7ης Φεβρουαρίου 
2018 σχετικά με την αναθεώρηση της 
συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής20·

_______________________
20 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διαδικασία των κορυφαίων υποψηφίων 
έχει σαφώς αποτύχει· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η διαδικασία των κορυφαίων 
υποψηφίων δεν μπορεί να λειτουργήσει 
λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχει 
ευρωπαϊκός Δήμος ως βάση για τη 
δημοκρατία σε επίπεδο ΕΕ·
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Τροπολογία 31
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Έκθεση A9-0211/2020
Pascal Durand
Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών
(2020/2088 (INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός 
πως μόνο το 8 % όσων απάντησαν στην 
έρευνα δήλωσε ότι ψήφισε στις τελευταίες 
εκλογές προκειμένου να επηρεάσει την 
επιλογή του επόμενου Προέδρου της 
Επιτροπής21 υπογραμμίζει ότι η διαδικασία 
επιλογής του Προέδρου της Επιτροπής 
πρέπει να διευκρινιστεί επειγόντως και να 
καταστεί περισσότερο διαφανής για τους 
ψηφοφόρους·

__________________________
21 Ευρωβαρόμετρο 91.5, Σεπτέμβριος 
2019.

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός 
πως μόνο το 8 % όσων απάντησαν στην 
έρευνα δήλωσε ότι ψήφισε στις τελευταίες 
εκλογές προκειμένου να επηρεάσει την 
επιλογή του επόμενου Προέδρου της 
Επιτροπής21 υπογραμμίζει ότι η διαδικασία 
επιλογής του Προέδρου της Επιτροπής 
φαίνεται να ενδιαφέρει μόνο το 8 % των 
ψηφοφόρων·

__________________________
21 Ευρωβαρόμετρο 91.5, Σεπτέμβριος 
2019.

Or. en
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Amendment 32
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Έκθεση A9-0211/2020
Pascal Durand
Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών
(2020/2088 (INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θεσμικές 
προτάσεις, όπως τα υπερεθνικά 
ψηφοδέλτια που αναφέρονται από το 
Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 7ης 
Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τη σύνθεση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η 
αυξημένη παρουσία των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και κινημάτων στο 
προσκήνιο των ευρωπαϊκών εκλογών, η 
μετατροπή του Συμβουλίου σε δεύτερο 
νομοθετικό σώμα της Ένωσης όπως 
προτείνεται στο ψήφισμα που ενέκρινε το 
Κοινοβούλιο στις 16 Φεβρουαρίου 2017 
σχετικά με πιθανές εξελίξεις και 
αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική 
δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή η θέσπιση 
της δυνατότητας για τα ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα και κινήματα να 
διαμορφώνουν προεκλογικούς 
συνασπισμούς, θα μπορούσαν να 
συμβάλουν στη μετατροπή των 
ευρωπαϊκών εκλογών σε ενιαία 
ευρωπαϊκή εκλογική διαδικασία αντί για 
ένα σύνολο 27 χωριστών εθνικών 
εκλογών, όπως είναι σήμερα·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θεσμικές 
προτάσεις, όπως τα υπερεθνικά 
ψηφοδέλτια που αναφέρονται από το 
Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 7ης 
Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τη σύνθεση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η 
αυξημένη παρουσία των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και κινημάτων στο 
προσκήνιο των ευρωπαϊκών εκλογών, η 
μετατροπή του Συμβουλίου σε δεύτερο 
νομοθετικό σώμα της Ένωσης όπως 
προτείνεται στο ψήφισμα που ενέκρινε το 
Κοινοβούλιο στις16 Φεβρουαρίου 2017 
σχετικά με πιθανές εξελίξεις και 
αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική 
δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή η θέσπιση 
της δυνατότητας για τα ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα και κινήματα να 
διαμορφώνουν προεκλογικούς 
συνασπισμούς, είναι καταδικασμένες να 
αποτύχουν λόγω της έλλειψης κοινής 
ευρωπαϊκής ταυτότητας, καθώς και της 
έλλειψης στήριξης από τους πολίτες των 
κρατών μελών της ΕΕ, γεγονός που 
καταδεικνύεται σαφώς από τα εκλογικά 
αποτελέσματα των ευρωσκεπτικιστικών 
πολιτικών δυνάμεων·

Or. en



AM\1218603EL.docx PE658.420v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

18.11.2020 A9-0211/33

Τροπολογία 33
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Έκθεση A9-0211/2020
Pascal Durand
Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών
(2020/2088 (INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΚΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα 
αποτελούν τους φορείς που διευκολύνουν 
τη διεξαγωγή εποικοδομητικού πολιτικού 
διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο στο 
πλαίσιο των ευρωπαϊκών εκλογών όσο 
και γενικότερα, και θα πρέπει να 
προβάλλονται περισσότερο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, λόγω αυτού του σημαντικού 
ρόλου, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα 
και πολιτικά ιδρύματα θα πρέπει να 
διασφαλίζουν τη μέγιστη οικονομική 
διαφάνεια όσον αφορά τα κονδύλια που 
διαχειρίζονται, ιδίως όσον αφορά τα 
κονδύλια του προϋπολογισμού της ΕΕ·

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και 
ιδρύματα, , ενώ αποτελούν τους φορείς 
που διευκολύνουν τη διεξαγωγή 
εποικοδομητικού πολιτικού διαλόγου σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν θα πρέπει να 
παρεμβαίνουν στις εκλογικές διαδικασίες 
σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες αποτελούν 
τις μοναδικές αξιόπιστες πηγές πολιτικής 
νομιμότητας στις ευρωπαϊκές εκλογές·

Or. en
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Τροπολογία 34
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Έκθεση A9-0211/2020
Pascal Durand
Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών
(2020/2088 (INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής στις 
ευρωπαϊκές εκλογές του 2019, γεγονός που 
αποδεικνύει ότι η τάση μείωσης της 
συμμετοχής των ψηφοφόρων στην Ευρώπη 
μπορεί να αντιστραφεί, αλλά ταυτόχρονα 
εκφράζει την απογοήτευσή του για το 
συνεχιζόμενο υψηλό ποσοστό αποχής και 
για το γεγονός ότι σε ολόκληρη την ΕΕ 
σχεδόν οι μισοί από όλους τους 
ψηφοφόρους που είχαν δικαίωμα να 
ψηφίσουν δεν το έπραξαν· αναγνωρίζει τον 
σημαντικό ρόλο των εκστρατειών των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
για την αύξηση της συμμετοχής, ιδίως της 
εκστρατείας του Κοινοβουλίου «Αυτή τη 
φορά ψηφίζω»· τονίζει ότι πρέπει να 
αναληφθούν περισσότερες δράσεις σε 
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο, για να δοθούν κίνητρα 
στους ψηφοφόρους ώστε να 
συμμετάσχουν στις ευρωπαϊκές εκλογές· 
είναι της άποψης ότι αυτή η αυξημένη 
συμμετοχή δείχνει πως όλο και 
περισσότεροι πολίτες θεωρούν ότι η ΕΕ 
είναι το κατάλληλο επίπεδο στο οποίο 
πρέπει να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις 
της εποχής μας, όπως για παράδειγμα η 
οικονομία και η βιώσιμη ανάπτυξη, η 
κλιματική αλλαγή και η προστασία του 
περιβάλλοντος, οι κοινωνικές ανισότητες 

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής στις 
ευρωπαϊκές εκλογές του 2019, γεγονός που 
αποδεικνύει ότι η τάση μείωσης της 
συμμετοχής των ψηφοφόρων στην Ευρώπη 
μπορεί να αντιστραφεί, αλλά ταυτόχρονα 
εκφράζει την απογοήτευσή του για το 
συνεχιζόμενο υψηλό ποσοστό αποχής και 
για το γεγονός ότι σε ολόκληρη την ΕΕ 
σχεδόν οι μισοί από όλους τους 
ψηφοφόρους που είχαν δικαίωμα να 
ψηφίσουν δεν το έπραξαν· αναγνωρίζει τον 
σημαντικό ρόλο των εκστρατειών των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
για την αύξηση της συμμετοχής των 
φιλοευρωπαϊκών ψηφοφόρων, ιδίως της 
μεροληπτικής εκστρατείας του 
Κοινοβουλίου «Αυτή τη φορά ψηφίζω», η 
οποία επικεντρώθηκε σε μια 
επιχειρηματολογία υπέρ της 
ολοκλήρωσης μέσω ισχυρών μηνυμάτων 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η 
ευρωπαϊκή συνοχή απειλείται από τους 
ευρωσκεπτικιστές· πιστεύει ότι μια τέτοια 
προσέγγιση απομακρύνει περαιτέρω και 
αποκλείει τους επικριτές και εκείνους που 
είναι δυσαρεστημένοι με τον τρέχοντα 
προσανατολισμό της ΕΕ, και ενισχύει την 
εικόνα της ΕΕ ως ενός αντιδημοκρατικού 
θεσμού υπεράνω των πολιτών, ο οποίος 
δεν διαμορφώνεται από αυτούς και 
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και οι ανισότητες μεταξύ των φύλων, η 
ψηφιακή επανάσταση, η προώθηση της 
ελευθερίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και της δημοκρατίας, τα δημογραφικά 
ζητήματα, καθώς και οι γεωπολιτικοί 
προβληματισμοί, όπως η μετανάστευση 
και η εξωτερική πολιτική, η ασφάλεια και 
ο ρόλος της ΕΕ στον κόσμο· καλεί, 
συνεπώς, όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να 
ενεργήσουν βάσει της εντολής που τους 
έχει δοθεί, άμεσα ή έμμεσα, από τους 
πολίτες·

σίγουρα δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά 
τους· τονίζει ότι πρέπει να αναληφθούν 
περισσότερες δράσεις σε τοπικό, 
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο, για να διασφαλιστεί ότι 
ψηφίζοντες και μη λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες αποφάσεις στις 
ευρωπαϊκές εκλογές· είναι της άποψης ότι 
αυτή η αυξημένη συμμετοχή δείχνει πως 
όλο και περισσότεροι πολίτες θεωρούν ότι 
η ΕΕ είναι ένα από τα κατάλληλα επίπεδα 
στα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις της εποχής μας, όπως για 
παράδειγμα η οικονομία και η βιώσιμη 
ανάπτυξη, η κλιματική αλλαγή και η 
προστασία του περιβάλλοντος, οι 
κοινωνικές ανισότητες και οι ανισότητες 
μεταξύ των φύλων, η ψηφιακή 
επανάσταση, η προώθηση της ελευθερίας, 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
δημοκρατίας, τα δημογραφικά ζητήματα, 
καθώς και οι γεωπολιτικοί 
προβληματισμοί, όπως η μετανάστευση 
και η εξωτερική πολιτική, η ασφάλεια και 
ο ρόλος της ΕΕ στον κόσμο· καλεί, 
συνεπώς, όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να 
ενεργήσουν βάσει της εντολής που τους 
έχει δοθεί, άμεσα ή έμμεσα, από τους 
πολίτες·

Or. en
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Τροπολογία 35
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Gerolf Annemans, 
Peter Kofod
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Έκθεση A9-0211/2020
Pascal Durand
Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών
(2020/2088 (INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. αποδοκιμάζει τον μεροληπτικό 
χαρακτήρα της εκστρατείας «Αυτή τη 
ώρα ψηφίζω», ο οποίος καταδεικνύεται 
από το γεγονός ότι υπήρχε ένα ειδικό 
τμήμα για το «τι κάνει η ΕΕ για σας», ότι 
οι διοργανωτές της εκστρατείας 
συνεργάστηκαν με εταίρους υπέρμαχους 
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όπως, για 
παράδειγμα, οι Νέοι Ευρωπαίοι 
Φεντεραλιστές (JEF), η Ένωση 
Ευρωπαίων Φεντεραλιστών (UEF) και η 
Ομοσπονδία Ισλαμικών Οργανώσεων 
στην Ευρώπη (FIOE), η οποία έχει 
τεκμηριωμένους δεσμούς με τους 
Αδελφούς Μουσουλμάνους και 
επικεφαλής της οποίας ήταν ο 
αμφιλεγόμενος Yusuf al-Qaradawi κατά 
τη διάρκεια των ευρωπαϊκών εκλογών, 
και από το γεγονός ότι διατυπώθηκαν 
ιδέες πολιτικής υπέρ της περαιτέρω 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όπως, για 
παράδειγμα, η δημιουργία ευρωπαϊκού 
στρατού, η καθιέρωση αξιώματος 
Ευρωπαίου Υπουργού Οικονομικών και η 
θέσπιση αρμοδιότητας για την άμεση 
είσπραξη ιδίων πόρων με τη μορφή 
ευρωπαϊκών φόρων·

Or. en
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Τροπολογία 36
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Έκθεση A9-0211/2020
Pascal Durand
Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών
(2020/2088 (INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. σημειώνει ότι διέθετε 
προϋπολογισμό ύψους 36,3 εκατ. ευρώ 
για την επικοινωνιακή εκστρατεία του για 
τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019· είναι 
της άποψης ότι δεν είναι αρμοδιότητα 
ενός κοινοβουλίου να οργανώνει την 
επικοινωνία γύρω από τις εκλογές του· 
εκφράζει τον προβληματισμό του για την 
παραβίαση της αρχής της ουδετερότητας 
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

Or. en


