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18.11.2020 A9-0211/27

Módosítás 27
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
az ID képviselőcsoport nevében
Jelentés A9-0211/2020
Pascal Durand
az európai választások áttekintéséről
(2020/2088 (INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
B preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

B. mivel a Parlament által a 2019. évi 
európai választások után megrendelt 
Eurobarométer-felmérés eredményei azt 
mutatják, hogy a szavazók két fő prioritása 
a gazdasági helyzet és a környezet volt, 
ami egyértelműen jelzi, hogy az európai 
választásokon részt vevő polgárok több 
európai szintű fellépést szeretnének látni 
ezen a két szakpolitikai területen, amelyek 
tekintetében az EU és a nemzeti hatóságok 
megosztott hatáskörrel rendelkeznek16;

_____________________
16 91.5. sz. Eurobarométer-felmérés: „The 
2019 Post-Electoral Survey – Have 
European Elections Entered a New 
Dimension?” (A 2019. évi választásokat 
követő felmérés – Új dimenziót kaptak-e 
az európai parlamenti választások?), 
Európai Parlament, 2019. szeptember.

B. mivel a Parlament által a 2019. évi 
európai választások után megrendelt 
Eurobarométer-felmérés eredményei azt 
mutatják, hogy a szavazók két fő prioritása 
a gazdasági helyzet (44%) és a környezet 
(37%) volt, ám ez nem jelzi, hogy az 
európai választásokon részt vevő polgárok 
több vagy kevesebb európai szintű fellépést 
szeretnének-e látni ezen a két szakpolitikai 
területen, amelyek tekintetében az EU és a 
nemzeti hatóságok megosztott hatáskörrel 
rendelkeznek, vagy hogy szerintük az ilyen 
fellépéseket koordinálni vagy 
harmonizálni kellene-e16;

_____________________
16 91.5. sz. Eurobarométer-felmérés: „The 
2019 Post-Electoral Survey – Have 
European Elections Entered a New 
Dimension?” (A 2019. évi választásokat 
követő felmérés – Új dimenziót kaptak-e 
az európai parlamenti választások?), 
Európai Parlament, 2019. szeptember.

Or. en



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

HU Egyesülve a sokféleségben HU

18.11.2020 A9-0211/28

Módosítás 28
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
az ID képviselőcsoport nevében
Jelentés A9-0211/2020
Pascal Durand
az európai választások áttekintéséről
(2020/2088 (INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
I preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

I. mivel bár a nemek közötti 
egyenlőség helyzete javult az európai 
parlamenti képviselők körében (2019-ben a 
nők aránya 41 % volt, ami növekedést 
jelent a 2014. évi 37 %-hoz képest), a 
nemek szempontjából kiegyensúlyozott 
Parlamentet még nem sikerült 
megvalósítani; mivel e számadatok mögött 
a tagállamok közötti jelentős különbségek 
rejtőznek, valamint számos olyan kihívás, 
amellyel még meg kell küzdeni a nemek 
paritásának megvalósítása érdekében;

I. mivel a nemek közötti egyenlőség 
helyzete megváltozott az európai 
parlamenti képviselők körében (2019-ben a 
nők aránya 41% volt, ami növekedést 
jelent a 2014. évi 37%-hoz képest); mivel e 
számadatok mögött a tagállamok közötti 
jelentős különbségek rejtőznek;

Or. en



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

HU Egyesülve a sokféleségben HU

18.11.2020 A9-0211/29

Módosítás 29
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
az ID képviselőcsoport nevében
Jelentés A9-0211/2020
Pascal Durand
az európai választások áttekintéséről
(2020/2088 (INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
K preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

K. mivel az Európai Parlamentben 
jobban kell képviselni Európa sokszínű és 
multikulturális társadalmát;

K. mivel az Európai Parlament 
összetételét az határozza meg, hogy az 
állampolgárok általános és egyenlő 
választásokon megválasztják 
képviselőiket;
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Módosítás 30
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
az ID képviselőcsoport nevében
Jelentés A9-0211/2020
Pascal Durand
az európai választások áttekintéséről
(2020/2088 (INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
T preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

T. mivel a csúcsjelöltállítási eljárás 
teljes kidolgozása még hátravan; mivel 
többek között hiányzik belőle annak 
lehetősége, hogy a csúcsjelöltek 
valamennyi tagállamban hivatalos 
jelöltként induljanak lehetővé téve, hogy 
valamennyi európai szavazó az általa 
preferált csúcsjelöltre adja le a szavazatát, 
és megismerje az Európai Bizottság 
elnökjelöltjeit és azt, hogy ezeket a 
személyeket hogyan választják az európai 
politikai pártok; mivel a csúcsjelöltállítási 
rendszernek és – ha benyújtják – a 
transznacionális listáknak nyitva kell 
állniuk az európai politikai pártok vagy 
mozgalmak koalíciói előtt, vagy akár a 
politikai pártok és mozgalmak vegyes 
koalíciói előtt is, amennyiben azok közös 
politikai programmal rendelkeznek, és 
közös csúcsjelöltet állítanak; mivel a 
Parlament felvetette ezt a kérdést az 
Európai Parlament és az Európai 
Bizottság közötti kapcsolatokról szóló 
keretmegállapodás felülvizsgálatáról 
szóló, 2018. február 7-i határozatában20;

_______________________
20 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0030.

T. mivel a csúcsjelöltállítási eljárás 
egyértelműen elbukott; mivel a 
csúcsjelöltállítási eljárás nem működhet, 
mivel nincs olyan európai démosz, amely 
az egész EU-ra kiterjedő demokrácia 
alapját képezné;
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Módosítás 31
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
az ID képviselőcsoport nevében
Jelentés A9-0211/2020
Pascal Durand
az európai választások áttekintéséről
(2020/2088 (INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
V preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

V. mivel az a tény, hogy a felmérés 
válaszadóinak csak 8%-a nyilatkozott úgy 
hogy a legutóbbi választásokon azért 
szavazott, hogy befolyásolja az Európai 
Bizottság következő elnökének 
személyét21, arra utal, hogy sürgősen 
tisztázni kell az Európai Bizottság 
elnökének kiválasztására irányuló 
folyamatot, és azt átláthatóbbá kell tenni a 
szavazók számára;

__________________________
21 Eurobarométer 91.5, 2019. szeptember.

V. mivel az a tény, hogy a felmérés 
válaszadóinak csak 8%-a nyilatkozott úgy 
hogy a legutóbbi választásokon azért 
szavazott, hogy befolyásolja az Európai 
Bizottság következő elnökének 
személyét21, arra utal, hogy az Európai 
Bizottság elnökének kiválasztására 
irányuló folyamat láthatólag csak a 
szavazók 8%-át érdekli;
__________________________
21 Eurobarométer 91.5, 2019. szeptember.
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18.11.2020 A9-0211/32

Módosítás 32
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
az ID képviselőcsoport nevében
Jelentés A9-0211/2020
Pascal Durand
az európai választások áttekintéséről
(2020/2088 (INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
W preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

W. mivel az intézményi téren tett 
javaslatok, mint például az Európai 
Parlament összetételéről szóló, 2018. 
február 7-i parlamenti állásfoglalásban 
szereplő transznacionális listák, az európai 
politikai pártoknak az európai választások 
középpontjába helyezése, a Tanácsnak a 
jogalkotás második kamarájává történő 
átalakítása, amint azt a Parlament az 
Európai Unió intézményi felépítésével 
kapcsolatos lehetséges fejleményekről és 
módosításokról szóló, 2017. február 16-i 
állásfoglalásában javasolta, vagy a 
választások előtt az európai politikai pártok 
és mozgalmak számára koalíciók 
létrehozásának lehetővé tétele segíthetnek 
átalakítani az európai választásokat 
egyetlen európai választássá, szemben a 
27 különálló országos választást egyesítő 
jelenlegi rendszerrel;

W. mivel az intézményi téren tett 
javaslatok, mint például az Európai 
Parlament összetételéről szóló, 2018. 
február 7-i parlamenti állásfoglalásban 
szereplő transznacionális listák, az európai 
politikai pártoknak az európai választások 
középpontjába helyezése, a Tanácsnak a 
jogalkotás második kamarájává történő 
átalakítása, amint azt a Parlament az 
Európai Unió intézményi felépítésével 
kapcsolatos lehetséges fejleményekről és 
módosításokról szóló, 2017. február 16-i 
állásfoglalásában javasolta, vagy a 
választások előtt az európai politikai pártok 
és mozgalmak számára koalíciók 
létrehozásának lehetővé tétele bukásra van 
ítélve egy közös európai identitás hiánya 
miatt, valamint azért mert az uniós 
tagállamok állampolgárai nem 
támogatják, amit egyértelműen bizonyít az 
euroszkeptikus politikai erők választási 
eredménye;

Or. en



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

HU Egyesülve a sokféleségben HU

18.11.2020 A9-0211/33

Módosítás 33
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans
az ID képviselőcsoport nevében
Jelentés A9-0211/2020
Pascal Durand
az európai választások áttekintéséről
(2020/2088 (INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
AA preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

AA. mivel az európai politikai pártok és 
alapítványok szerepet játszanak a sikeres 
európai politikai vita előmozdításában 
mind az európai választások során, mind 
pedig azokat követően, és érdemes 
láthatóbbá tenni ezeket; mivel e fontos 
szerep miatt az európai politikai pártoknak 
és politikai alapítványoknak biztosítaniuk 
kell az általuk kezelt alapok, különösen az 
uniós költségvetésből származó alapok 
maximális pénzügyi átláthatóságát;

AA. mivel ugyan az európai politikai 
pártok és alapítványok szerepet játszanak a 
sikeres európai politikai vita 
előmozdításában, nem avatkozhatnak be a 
nemzeti szintű választási folyamatokba, 
amelyek az európai választások politikai 
legitimitásának egyetlen hiteles forrását 
képezik;

Or. en



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

HU Egyesülve a sokféleségben HU

18.11.2020 A9-0211/34

Módosítás 34
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
az ID képviselőcsoport nevében
Jelentés A9-0211/2020
Pascal Durand
az európai választások áttekintéséről
(2020/2088 (INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. üdvözli, hogy a 2019-es európai 
választásokon magasabb volt a részvételi 
arány, ami azt igazolja, hogy megfordítható 
a részvételi arány Európában csökkenni 
látszó tendenciája, ugyanakkor 
csalódottságának ad hangot amiatt, hogy 
továbbra is magas a távolmaradók aránya, 
és hogy az EU-ban a választásra jogosultak 
csaknem fele nem szavazott; elismeri, hogy 
az uniós intézmények és a civil társadalmi 
szervezetek által irányított kampányok, 
elsősorban a Parlament „Szavazni fogok” 
kampánya fontos szerepet játszott a 
részvételi arány növelésében; 
hangsúlyozza, hogy helyi, regionális, 
nemzeti és európai szinten további 
lépéseket kell tenni a szavazók európai 
választásokon való részvételre való 
ösztönzése érdekében; úgy véli, ez azt 
mutatja, hogy a polgárok egyre nagyobb 
hányada számára az EU jelenti azt a 
megfelelő szintet, ahol foglalkozni kell 
napjaink kihívásaival, így például a 
gazdasággal és a fenntartható 
növekedéssel, az éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel, a társadalmi és 
nemek közötti egyenlőtlenségekkel, a 
digitális forradalommal, a szabadság, az 
emberi jogok és a demokrácia 
előmozdításával, a demográfiával, valamint 
a geopolitikai problémákkal, köztük a 
migrációval és a külpolitikával, a 

1. üdvözli, hogy a 2019-es európai 
választásokon magasabb volt a részvételi 
arány, ami azt igazolja, hogy megfordítható 
a részvételi arány Európában csökkenni 
látszó tendenciája, ugyanakkor 
csalódottságának ad hangot amiatt, hogy 
továbbra is magas a távolmaradók aránya, 
és hogy az EU-ban a választásra jogosultak 
csaknem fele nem szavazott; elismeri, hogy 
az uniós intézmények és a civil társadalmi 
szervezetek által irányított kampányok, 
elsősorban a Parlament elfogult „Szavazni 
fogok” kampánya fontos szerepet játszott 
az Európa-párti szavazók részvételi 
arányának növelésében, amely kampány 
az európai kohézió euroszkeptikusok általi 
fenyegetettségéről szóló erőteljes üzenet 
révén az integrációs narratívára 
összpontosított; úgy véli, hogy ez a 
megközelítés még inkább elidegeníti és 
kizárja a kritikusokat és azokat, akik 
elégedetlenek az EU jelenlegi irányával, 
és megerősíti az EU-ról mint 
antidemokratikus, az emberek felett álló 
és egyáltalán nem az emberekért működő 
intézményről kialakult képet; 
hangsúlyozza, hogy helyi, regionális, 
nemzeti és európai szinten további 
lépéseket kell tenni annak biztosítása 
érdekében, hogy a szavazók és a nem 
szavazók tájékozott döntéseket hozzanak 
az európai választásokon; úgy véli, ez azt 
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biztonsággal és az EU által a világban 
betöltött szereppel; ezért felszólítja az 
összes uniós intézményt, hogy vállaljon 
felelősséget és tegyen eleget a polgároktól 
közvetlenül vagy közvetve kapott 
megbízatásuknak;

mutatja, hogy a polgárok egyre nagyobb 
hányada számára az EU jelenti az egyik 
megfelelő szintet, ahol foglalkozni kell 
napjaink kihívásaival, így például a 
gazdasággal és a fenntartható 
növekedéssel, az éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel, a társadalmi és 
nemek közötti egyenlőtlenségekkel, a 
digitális forradalommal, a szabadság, az 
emberi jogok és a demokrácia 
előmozdításával, a demográfiával, valamint 
a geopolitikai problémákkal, köztük a 
migrációval és a külpolitikával, a 
biztonsággal és az EU által a világban 
betöltött szereppel; ezért felszólítja az 
összes uniós intézményt, hogy vállaljon 
felelősséget és tegyen eleget a polgároktól 
közvetlenül vagy közvetve kapott 
megbízatásuknak;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/35

Módosítás 35
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Gerolf Annemans, 
Peter Kofod
az ID képviselőcsoport nevében
Jelentés A9-0211/2020
Pascal Durand
az európai választások áttekintéséről
(2020/2088 (INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1a. sajnálatát fejezi ki a „Szavazni 
fogok” kampány elfogult jellege miatt, 
amit az is bizonyít, hogy külön szakasz 
foglalkozott az „Ezt teszi Önért az EU” 
kérdéssel, amelyet a kampány szervezői 
olyan buzgó integrációs partnerekkel 
folytattak, mint a Fiatal Európai 
Föderalisták (JEF), az Európai 
Föderalisták Uniója (UEF) és az Európai 
Iszlám Szervezetek Föderációja (FIOE), 
amelynek kapcsolata a Muzulmán 
Testvériséggel jól dokumentált, és amelyet 
az európai választások idején a vitatott 
Yusuf al-Qaradawi vezetett, valamint hogy 
olyan politikai elképzeléseket mutattak be, 
amelyek további európai integráció 
előmozdítására irányultak, mint egy 
európai hadsereg létrehozására, egy 
európai pénzügyminiszter kinevezésére, 
valamint saját források európai adók 
formájában történő közvetlen levonására 
irányuló hatáskör kialakítására;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/36

Módosítás 36
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans
az ID képviselőcsoport nevében
Jelentés A9-0211/2020
Pascal Durand
az európai választások áttekintéséről
(2020/2088 (INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 b bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1b. megjegyzi, hogy a Parlament 36,3 
millió eurós költségvetéssel rendelkezett a 
2019. évi európai választások 
kommunikációs kampányára; úgy véli, 
hogy nem parlamenti hatáskör a saját 
választására irányuló kommunikáció 
megszervezése; aggodalmát fejezi ki az 
uniós intézmények semlegessége elvének e 
megsértése miatt;

Or. en


