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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

B. kadangi atsižvelgiant į 
„Eurobarometro“ apklausos, kurią 
Parlamentas užsakė po 2019 m. Europos 
Parlamento rinkimų, rezultatus matyti, kad 
ekonomikos būklė ir aplinka buvo du 
pagrindiniai rinkėjų prioritetai, o tai aiškiai 
rodo, kad Europos Parlamento rinkimuose 
dalyvavę piliečiai pageidauja daugiau 
veiksmų ES lygmeniu šiose dviejose 
politikos srityse, kuriose ES ir nacionalinės 
valdžios institucijos dalijasi 
kompetencija16;

_____________________
16 „ Eurobarometro“ apklausa Nr. 91.5 
„2019 m. porinkiminis tyrimas: ar Europos 
Parlamento rinkimai pasiekė naują lygį?“ 
(angl. The 2019 Post-Electoral Survey – 
Have European Elections Entered a New 
Dimension?), Europos Parlamentas, 
2019 m. rugsėjo mėn.

B. kadangi atsižvelgiant į 
„Eurobarometro“ apklausos, kurią 
Parlamentas užsakė po 2019 m. Europos 
Parlamento rinkimų, rezultatus matyti, kad 
ekonomikos būklė (44 proc.) ir aplinka (37 
proc.) buvo du pagrindiniai rinkėjų 
prioritetai, o tai neparodo, ar Europos 
Parlamento rinkimuose dalyvavę piliečiai 
pageidauja daugiau ar mažiau veiksmų ES 
lygmeniu šiose dviejose politikos srityse, 
kuriose ES ir nacionalinės valdžios 
institucijos dalijasi kompetencija, arba ar 
tokie veiksmai turėtų būti koordinuojami 
ar derinami16;

_____________________
16 „ Eurobarometro“ apklausa Nr. 91.5 
„2019 m. porinkiminis tyrimas: ar Europos 
Parlamento rinkimai pasiekė naują lygį?“ 
(angl. The 2019 Post-Electoral Survey – 
Have European Elections Entered a New 
Dimension?), Europos Parlamentas, 
2019 m. rugsėjo mėn.
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
I konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

I. kadangi Europos Parlamento narių 
lyčių lygybė padidėjo (41 proc. moterų 
2019 m., palyginti su 37 proc. 2014 m.), 
lyčių pusiausvyra Parlamente dar 
nepasiekta; kadangi po šiais skaičiais 
slepiasi dideli valstybių narių skirtumai ir 
daugybė problemų, kurias dar reikia 
įveikti norint pasiekti lyčių lygybę;

I. kadangi Europos Parlamento narių 
sudėtis lyčių požiūriu pasikeitė (41 proc. 
moterų 2019 m., palyginti su 37 proc. 
2014 m.); kadangi po šiais skaičiais 
slepiasi dideli skirtumai tarp valstybių 
narių;
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
K konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

K. kadangi įvairialypei ir 
daugiakultūrei Europos visuomenei turi 
būti geriau atstovaujama Europos 
Parlamente;

K. kadangi Europos Parlamento 
sudėtį nulemia piliečių atstovų išrinkimas 
remiantis visuotine ir lygia balsavimo 
teise;
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
T konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

T. kadangi pagrindinių kandidatų 
procesas dar nėra iki galo išplėtotas; 
kadangi, be kita ko, pagrindiniai 
kandidatai neturi galimybės oficialiai 
bolotiruotis, kas leistų visiems Europos 
rinkėjams balsuoti už pageidaujamą 
pagrindinį kandidatą ir žinoti kandidatus į 
Komisijos pirmininkus bei kaip juos 
renkasi Europos politinės partijos; 
kadangi pagrindinių kandidatų sistema ir 
tarpvalstybiniai sąrašai, jei būtų pradėta 
balsuoti pagal juos, turėtų sudaryti 
galimybę Europos politinėms partijoms ir 
judėjimams jungtis į koalicijas arba net į 
mišrias politinių partijų ir judėjimų 
koalicijas, jeigu jos turi bendrą politinę 
programą ir bendrą pagrindinį kandidatą; 
kadangi Parlamentas šį klausimą iškėlė 
savo 2018 m. vasario 7 d. sprendime dėl 
pagrindų susitarimo dėl Europos 
Parlamento ir Europos Komisijos 
santykių peržiūros20;

_______________________
20 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0030.

T. kadangi pagrindinių kandidatų 
procesas akivaizdžiai žlugo; kadangi 
pagrindinių kandidatų procesas negali 
veikti dėl to, kad nėra Europos tautos, kuri 
būtų visos ES demokratijos pagrindu;

Or. en
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
V konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

V. kadangi tik 8 proc. apklausos 
respondentų teigė, kad jie balsavo per 
paskutinius rinkimus, siekdami daryti įtaką 
kito Komisijos pirmininko pasirinkimui21, 
pabrėžia, kad Komisijos pirmininko 
atrankos procesas turi būti nedelsiant 
paaiškintas ir kad jis turi būti skaidresnis 
rinkėjams;

__________________________
21 Eurobarometras Nr. 91,5, 2019 m. 
rugsėjo mėn.

V. kadangi tik 8 proc. apklausos 
respondentų teigė, kad jie balsavo per 
paskutinius rinkimus, siekdami daryti įtaką 
kito Komisijos pirmininko pasirinkimui, 
pabrėžia, kad atrodo, jog Komisijos 
pirmininko atrankos procesu domisi tik 8 
proc. rinkėjų;

__________________________
21 Eurobarometras Nr. 91,5, 2019 m. 
rugsėjo mėn.
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
W konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

W. kadangi instituciniai pasiūlymai, 
pvz., tarpvalstybiniai sąrašai, kaip 
Parlamentas nurodė savo 2018 m. vasario 
7 d. rezoliucijoje dėl Europos Parlamento 
sudėties siekiant, kad ES politinės partijos 
ir judėjimai aktyviau dalyvautų Europos 
Parlamento rinkimuose, kad Taryba būtų 
pertvarkyta į antruosius Sąjungos 
teisėkūros rūmus, kaip siūloma EP 2017 m. 
vasario 16 d. rezoliucijoje dėl galimų 
dabartinės Europos Sąjungos institucinės 
sąrangos pakeitimų ir korekcijų, arba kad 
būtų nustatyta galimybė Europos 
politinėms partijoms ir judėjimams 
sudaryti rinkimų koalicijas, o tai padėtų 
Europos Parlamento rinkimus iš esmės 
paversti visuotiniais rinkimais, palyginti 
su dabartine padėtimi, kai vykdomi 27 
atskiri nacionaliniai rinkimai;

W. kadangi instituciniai pasiūlymai, 
pvz., tarpvalstybiniai sąrašai, kaip 
Parlamentas nurodė savo 2018 m. vasario 
7 d. rezoliucijoje dėl Europos Parlamento 
sudėties siekiant, kad ES politinės partijos 
ir judėjimai aktyviau dalyvautų Europos 
Parlamento rinkimuose, kad Taryba būtų 
pertvarkyta į antruosius Sąjungos 
teisėkūros rūmus, kaip siūloma EP 2017 m. 
vasario 16 d. rezoliucijoje dėl galimų 
dabartinės Europos Sąjungos institucinės 
sąrangos pakeitimų ir korekcijų, arba kad 
būtų nustatyta galimybė Europos 
politinėms partijoms ir judėjimams 
sudaryti rinkimų koalicijas, pasmerkti 
žlugti dėl bendros europinės tapatybės 
nebuvimo, taip pat dėl nepakankamos ES 
valstybių narių piliečių paramos, ką 
aiškiai parodė euroskeptiškai nusiteikusių 
politinių jėgų rinkimų rezultatai;
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
AA konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

AA. kadangi Europos politinės partijos 
ir fondai yra pagrindiniai sėkmingų 
Europos politinių diskusijų tarpininkai ir 
turėtų būti labiau matomi tiek per 
Europos Parlamento rinkimus, tiek po jų; 
kadangi dėl šio svarbaus vaidmens 
Europos politinės partijos ir politiniai 
fondai turėtų užtikrinti kuo didesnį savo 
valdomų lėšų, ypač ES biudžeto lėšų, 
finansinį skaidrumą;

AA. kadangi Europos politinės partijos 
ir fondai yra sėkmingų Europos politinių 
diskusijų tarpininkai, tačiau jie neturėtų 
kištis į nacionalinio lygmens rinkimų 
procesus, kurie yra vieninteliai patikimi 
politinio teisėtumo Europos Parlamento 
rinkimuose šaltiniai;
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. palankiai vertina didesnį rinkėjų 
aktyvumą 2019 m. Europos Parlamento 
rinkimuose, jis rodo, kad mažėjančio 
rinkėjų aktyvumo Europoje tendencija gali 
būti pakeista, tačiau kartu reiškia 
nusivylimą dėl to, kad vis dar labai daug 
rinkėjų nedalyvavo rinkimuose ir kad 
visoje ES beveik pusė visų reikalavimus 
atitinkančių rinkėjų nebalsavo; pripažįsta 
svarbų ES institucijų ir pilietinės 
visuomenės organizacijų vadovaujamų 
kampanijų, visų pirma Parlamento 
kampanijos „Šį kartą balsuosiu“, vaidmenį 
siekiant padidinti rinkėjų aktyvumą; 
pabrėžia, kad reikia imtis daugiau veiksmų 
vietos, regionų, nacionaliniu ir Europos 
lygmenimis skatinant rinkėjus dalyvauti 
Europos Parlamento rinkimuose; mano, 
kad atsižvelgiant į didesnį rinkėjų 
aktyvumą matyti, jog vis didesnė piliečių 
dalis mano, kad ES lygmuo yra tinkamas 
sprendžiant mūsų laikų problemas, tokias 
kaip ekonomika ir tvarus augimas, klimato 
kaita ir aplinkos apsauga, socialinė ir lyčių 
nelygybė, skaitmeninė revoliucija, parama 
laisvei, žmogaus teisėms ir demokratijai, 
demografija ir geopolitiniai sunkumai, 
pavyzdžiui, migracija ir užsienio politika, 
saugumas ir ES vaidmuo pasaulyje; todėl 
ragina visas ES institucijas prisiimti 
atsakomybę ir vykdyti įgaliojimus, kuriuos 
joms tiesiogiai ar netiesiogiai suteikė 

1. palankiai vertina didesnį rinkėjų 
aktyvumą 2019 m. Europos Parlamento 
rinkimuose, jis rodo, kad mažėjančio 
rinkėjų aktyvumo Europoje tendencija gali 
būti pakeista, tačiau kartu reiškia 
nusivylimą dėl to, kad vis dar labai daug 
rinkėjų nedalyvavo rinkimuose ir kad 
visoje ES beveik pusė visų reikalavimus 
atitinkančių rinkėjų nebalsavo; pripažįsta 
svarbų ES institucijų ir pilietinės 
visuomenės organizacijų vadovaujamų 
kampanijų vaidmenį siekiant padidinti 
proeuropietiškų rinkėjų aktyvumą, visų 
pirma Parlamento šališkos kampanijos „Šį 
kartą balsuosiu“, kurios metu daugiausia 
dėmesio skirta integracijos naratyvui, 
siunčiant aiškius signalus apie tai, kaip 
euroskeptikai kelia grėsmę Europos 
sanglaudai; mano, kad toks požiūris dar 
labiau atstumia ir atskiria kritikus bei 
tuos, kurie nepritaria dabartinei ES 
krypčiai, ir dar sustiprina ES, kaip 
nedemokratiškos institucijos, kuri save 
pozicionuoja virš žmonių, o ne kaip 
žmonių sukurtą ir kuri tikrai nesirūpina 
žmonėmis, įvaizdį ; pabrėžia, kad reikia 
imtis daugiau veiksmų vietos, regionų, 
nacionaliniu ir Europos lygmenimis 
siekiant užtikrinti, kad rinkėjai ir 
rinkimuose nedalyvaujantys piliečiai 
priimtų informacija pagrįstus sprendimus 
Europos Parlamento rinkimuose; mano, 



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

LT Suvienijusi įvairovę LT

piliečiai; kad atsižvelgiant į didesnį rinkėjų 
aktyvumą matyti, jog vis didesnė piliečių 
dalis mano, kad ES – tai vienas iš tinkamų 
lygmenų sprendžiant mūsų laikų 
problemas, tokias kaip ekonomika ir tvarus 
augimas, klimato kaita ir aplinkos apsauga, 
socialinė ir lyčių nelygybė, skaitmeninė 
revoliucija, parama laisvei, žmogaus 
teisėms ir demokratijai, demografija ir 
geopolitiniai sunkumai, pavyzdžiui, 
migracija ir užsienio politika, saugumas ir 
ES vaidmuo pasaulyje; todėl ragina visas 
ES institucijas prisiimti atsakomybę ir 
vykdyti įgaliojimus, kuriuos joms tiesiogiai 
ar netiesiogiai suteikė piliečiai;
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1a. apgailestauja dėl kampanijos „Šį 
kartą balsuosiu“ šališko pobūdžio, kurį 
parodo tai, kad buvo specialus skirsnis 
apie tai, „ką ES daro Jūsų labui“, kad 
kampanijos organizatoriai kaip partnerius 
pasirinko aršius integracijos 
propaguotojus, pvz., organizaciją 
„Jaunieji Europos federalistai“ ( pr. 
Jeunes Européens Fédéralistes, JEF), 
Europos federalistų sąjungą (UEF) ir 
Europos islamo organizacijų federaciją 
(angl. FIOE), kuri turi dokumentais 
tinkamai užfiksuotus ryšius su 
Musulmonų brolija ir kuriai Europos 
Parlamento rinkimų metu vadovavo 
prieštaringai vertinamas Yusuf al-
Qaradawi, ir kad buvo stumiamos 
politinės idėjos, kuriomis siekiama 
tolesnės Europos integracijos, pvz., 
Europos kariuomenės sukūrimas, 
Europos finansų ministro pareigybės 
sukūrimas ir įgaliojimų Europos 
mokesčių pavidalu tiesiogiai rinkti 
nuosavus išteklius suteikimas;
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1b. atkreipia dėmesį į tai, kad jo 2019 
m. komunikacijos apie Europos 
Parlamento rinkimus kampanijai buvo 
skirtas 36,3 mln. EUR biudžetas; mano, 
kad Parlamentas neturi kompetencijos 
organizuoti komunikacijos apie savo 
rinkimus; yra susirūpinęs dėl šio ES 
institucijų neutralumo principo 
pažeidimo;

Or. en


