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Grozījums Nr. 27
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
ID grupas vārdā
Ziņojums A9-0211/2020
Pascal Durand
Eiropas vēlēšanu izvērtēšana
(2020/2088 (INI))

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā Eirobarometra aptaujā, kas 
tika veikta Eiropas Parlamenta uzdevumā 
pēc 2019. gada Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām, tika noskaidrots, ka divas 
galvenās vēlētāju prioritātes bija 
ekonomikas un vides stāvoklis, kas skaidri 
norāda, ka iedzīvotāji, kuri piedalās 
Eiropas vēlēšanās, vēlas aktīvāku rīcību 
Eiropas Savienības līmenī šajās divās 
politikas jomās, kurās ES un dalībvalstu 
iestādēm ir dalīta kompetence16;

_____________________
16 Eirobarometra izdevums Nr. 91.5. 
“2019. gada pēcvēlēšanu aptauja. Vai 
Eiropas vēlēšanas ieguvušas jaunu 
dimensiju?”, Eiropas Parlaments, 
2019. gada septembris.

B. tā kā Eirobarometra aptaujā, kas 
tika veikta Eiropas Parlamenta uzdevumā 
pēc 2019. gada Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām, tika noskaidrots, ka divas 
galvenās vēlētāju prioritātes bija 
ekonomikas (44 %) un vides stāvoklis 
(37%), kas nenorāda, ka iedzīvotāji, kuri 
piedalās Eiropas vēlēšanās, vēlētos 
aktīvāku vai mazāk aktīvu rīcību Eiropas 
Savienības līmenī šajās divās politikas 
jomās, kurās ES un dalībvalstu iestādēm ir 
dalīta kompetence, vai ka šādai rīcībai 
vajadzētu būt koordinētai vai 
saskaņotai16;

_____________________
16 Eirobarometra izdevums Nr. 91.5. 
“2019. gada pēcvēlēšanu aptauja. Vai 
Eiropas vēlēšanas ieguvušas jaunu 
dimensiju?”, Eiropas Parlaments, 
2019. gada septembris.

Or. en
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Grozījums Nr. 28
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
ID grupas vārdā
Ziņojums A9-0211/2020
Pascal Durand
Eiropas vēlēšanu izvērtēšana
(2020/2088 (INI))

Rezolūcijas priekšlikums
I apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā Eiropas Parlamenta deputātu 
dzimumu līdzsvars ir uzlabojies 
(2019. gadā sieviešu īpatsvars bija 41 % — 
vairāk nekā 2014. gadā, kad tas bija 37 %), 
tomēr jāatzīst, ka Eiropas Parlamenta 
deputātu dzimumu līdzsvaru vēl nav 
izdevies panākt; tā kā aiz šiem skaitļiem 
slēpjas ievērojamas atšķirības starp 
atsevišķām dalībvalstīm un, lai būtu 
iespējams sasniegt dzimumu paritāti, 
joprojām ir jāpārvar daudzi šķēršļi;

I. tā kā Eiropas Parlamenta deputātu 
dzimumu līdzsvars ir mainījies 
(2019. gadā sieviešu īpatsvars bija 41 % — 
vairāk nekā 2014. gadā, kad tas bija 37 %); 
tā kā aiz šiem skaitļiem slēpjas ievērojamas 
atšķirības starp atsevišķām dalībvalstīm;

Or. en
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Grozījums Nr. 29
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
ID grupas vārdā
Ziņojums A9-0211/2020
Pascal Durand
Eiropas vēlēšanu izvērtēšana
(2020/2088 (INI))

Rezolūcijas priekšlikums
K apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K. tā kā Eiropas daudzveidīgajai un 
multikulturālajai sabiedrībai vajadzētu 
būt labāk pārstāvētai Eiropas Parlamentā;

K. tā kā Eiropas Parlamenta sastāvu 
nosaka, ievēlot pilsoņu pārstāvjus 
vispārējās un vienlīdzīgās vēlēšanās;

Or. en



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

LV Vienoti daudzveidībā LV

18.11.2020 A9-0211/30

Grozījums Nr. 30
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
ID grupas vārdā
Ziņojums A9-0211/2020
Pascal Durand
Eiropas vēlēšanu izvērtēšana
(2020/2088 (INI))

Rezolūcijas priekšlikums
T apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

T. tā kā izvirzīto kandidātu process vēl 
ir jāpilnveido; tā kā cita starpā tajā nav 
paredzēta iespēja izvirzītajiem 
kandidātiem oficiāli kandidēt, kas dotu 
iespēju Eiropas vēlētājiem balsot par sev 
vēlamo izvirzīto kandidātu un zināt, kuras 
personas kandidē uz Komisijas 
priekšsēdētāja amatu un kā Eiropas 
politiskās partijas šīs personas ir 
izraudzījušās; tā kā izvirzīto kandidātu 
sistēmai un starptautiskajiem sarakstiem, 
ja tādi tiks ieviesti, vajadzētu būt 
pieejamiem Eiropas politisko partiju vai 
kustību koalīcijām vai pat politisko partiju 
un kustību jauktām koalīcijām, ja tām ir 
kopīga politiskā programma un kopīgs 
izvirzītais kandidāts; tā kā Parlaments šo 
jautājumu aktualizēja savā 2018. gada 
7. februāra lēmumā par pamatnolīguma 
par Eiropas Parlamenta un Eiropas 
Komisijas attiecībām pārskatīšanu20;
_______________________
20 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0030.

T. tā kā izvirzīto kandidātu process ir 
nepārprotami cietis neveiksmi; tā kā 
izvirzīto kandidātu process nav 
funkcionētspējīgs, jo nav tāda Eiropas 
dēmosa, uz kura varētu balstīt ES mēroga 
demokrātiju;

Or. en
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Grozījums Nr. 31
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
ID grupas vārdā
Ziņojums A9-0211/2020
Pascal Durand
Eiropas vēlēšanu izvērtēšana
(2020/2088 (INI))

Rezolūcijas priekšlikums
V apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

V. tā kā apstāklis, ka tikai 8 % 
aptaujas respondentu uzskata, ka pēdējās 
vēlēšanās balsojuši, lai ietekmētu nākamā 
Komisijas priekšsēdētāja izvēli21, apliecina, 
ka Komisijas priekšsēdētāja izvēles process 
ir steidzami jāskaidro un jāpadara 
vēlētājiem pārredzamāks;

__________________________
21 Eirobarometra izdevums Nr. 91.5, 
2019. gada septembris.

V. tā kā apstāklis, ka tikai 8 % 
aptaujas respondentu uzskata, ka pēdējās 
vēlēšanās balsojuši, lai ietekmētu nākamā 
Komisijas priekšsēdētāja izvēli21, apliecina, 
ka Komisijas priekšsēdētāja izvēles process 
interesē tikai 8 % vēlētāju;

__________________________
21 Eirobarometra izdevums Nr. 91.5, 
2019. gada septembris.

Or. en
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Grozījums Nr. 32
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
ID grupas vārdā
Ziņojums A9-0211/2020
Pascal Durand
Eiropas vēlēšanu izvērtēšana
(2020/2088 (INI))

Rezolūcijas priekšlikums
W apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

W. tā kā tādi institucionāli priekšlikumi 
kā transnacionālu sarakstu ieviešana, kas 
minēta Parlamenta 2018. gada 7. februāra 
rezolūcijā par Eiropas Parlamenta sastāvu 
un kas Eiropas politiskajām partijām un 
kustībām piešķirtu nozīmīgāku lomu 
Eiropas Parlamenta vēlēšanās, Padomes 
pārveidošana par Savienības otro 
likumdošanas palātu, kā ierosināts 
Parlamenta 2017. gada 16. februāra 
rezolūcijā par Eiropas Savienības 
pašreizējās institucionālās struktūras 
iespējamo attīstību un korekcijām, vai 
iespējas došana Eiropas politiskajām 
partijām un kustībām veidot pirmsvēlēšanu 
koalīcijas, pārveidotu Eiropas Parlamenta 
vēlēšanas, patiešām ļaujot tām kļūt par 
vienām Eiropas mēroga vēlēšanām, nevis 
27 valstu mēroga vēlēšanu apkopojumu, kā 
tas ir pašlaik;

W. tā kā tādi institucionāli priekšlikumi 
kā transnacionālu sarakstu ieviešana, kas 
minēta Parlamenta 2018. gada 7. februāra 
rezolūcijā par Eiropas Parlamenta sastāvu 
un kas Eiropas politiskajām partijām un 
kustībām piešķirtu nozīmīgāku lomu 
Eiropas Parlamenta vēlēšanās, Padomes 
pārveidošana par Savienības otro 
likumdošanas palātu, kā ierosināts 
Parlamenta 2017. gada 16. februāra 
rezolūcijā par Eiropas Savienības 
pašreizējās institucionālās struktūras 
iespējamo attīstību un korekcijām, vai 
iespējas došana Eiropas politiskajām 
partijām un kustībām veidot pirmsvēlēšanu 
koalīcijas, ir nolemti neveiksmei, jo nav 
kopīgas Eiropas identitātes, kā arī tos 
neatbalsta ES dalībvalstu iedzīvotāji, ko 
skaidri apliecina eiroskeptisko politisko 
spēku gūtie vēlēšanu rezultāti;

Or. en
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Grozījums Nr. 33
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans
ID grupas vārdā
Ziņojums A9-0211/2020
Pascal Durand
Eiropas vēlēšanu izvērtēšana
(2020/2088 (INI))

Rezolūcijas priekšlikums
AA apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

AA. tā kā Eiropas politiskās partijas un 
fondi ir galvenie sekmīgu Eiropas līmeņa 
politisko debašu veicinātāji gan Eiropas 
vēlēšanu laikā, gan pirms un pēc tām, tāpēc 
tiem vajadzētu būt redzamākiem; tā kā šīs 
svarīgās funkcijas dēļ Eiropas politiskajām 
partijām un politiskajiem fondiem būtu 
jānodrošina maksimāla pārredzamība 
attiecībā uz to pārvaldītajiem līdzekļiem, jo 
īpaši ES budžeta līdzekļiem;

AA. tā kā, lai gan Eiropas politiskās 
partijas un fondi ir sekmīgu Eiropas līmeņa 
politisko debašu veicinātāji, tiem 
nevajadzētu iejaukties valsts līmeņa 
vēlēšanās, kas ir vienīgais pilntiesīgais 
Eiropas Parlamenta vēlēšanu politiskās 
leģitimitātes avots;

Or. en
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Grozījums Nr. 34
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
ID grupas vārdā
Ziņojums A9-0211/2020
Pascal Durand
Eiropas vēlēšanu izvērtēšana
(2020/2088 (INI))

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē vēlētāju aktivitātes 
pieaugumu 2019. gada Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās, kas parāda, ka vēlētāju 
aktivitātes samazināšanās tendenci visā 
Eiropā ir iespējams vērst pretējā virzienā, 
bet vienlaikus pauž vilšanos par pastāvīgi 
lielo nebalsotāju skaitu un to, ka visā 
Eiropas Savienībā gandrīz puse 
balsstiesīgo vēlētāju nepiedalījās vēlēšanās; 
atzīst ES iestāžu un pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju vadīto kampaņu, jo īpaši 
Parlamenta kampaņas “Šoreiz es balsošu” 
svarīgo lomu vēlētāju aktivitātes 
palielināšanā; uzsver, ka ir jāveic vairāk 
pasākumu vietējā, reģionālā, valstu un 
Eiropas līmenī, lai motivētu vēlētājus 
piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās; 
uzskata, ka vēlētāju aktivitātes 
palielināšanās liecina par to, ka arvien 
lielāka iedzīvotāju daļa uzskata ES par 
piemērotu līmeni, kurā risināt tādus 
mūsdienu problēmjautājumus kā 
ekonomika un ilgtspējīga izaugsme, 
klimata pārmaiņas un vides aizsardzība, 
sociālā un dzimumu nevienlīdzība, digitālā 
revolūcija, brīvības, cilvēktiesību un 
demokrātijas veicināšana, kā arī tādus 
ģeopolitiskus jautājumus kā migrācija un 
ārpolitika, drošība un ES loma pasaulē; 
aicina visas ES iestādes uzņemties 
atbildību un īstenot pilnvaras, ko tām tieši 
vai netieši ir devuši pilsoņi;

1. atzinīgi vērtē vēlētāju aktivitātes 
pieaugumu 2019. gada Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās, kas parāda, ka vēlētāju 
aktivitātes samazināšanās tendenci visā 
Eiropā ir iespējams vērst pretējā virzienā, 
bet vienlaikus pauž vilšanos par pastāvīgi 
lielo nebalsotāju skaitu un to, ka visā 
Eiropas Savienībā gandrīz puse 
balsstiesīgo vēlētāju nepiedalījās vēlēšanās; 
atzīst svarīgo lomu, kas proeiropeisko 
vēlētāju aktivitātes palielināšanā bija ES 
iestāžu un pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju vadītajām kampaņām, jo 
īpaši Parlamenta tendenciozajai kampaņai 
“Šoreiz es balsošu”, kas ieņēma 
integracionismam labvēlīgu nostāju, ar 
savu vēstījumu cenšoties radīt priekšstatu 
par to, ka eiroskeptiķi apdraud Eiropas 
kohēziju; uzskata, ka šāda pieeja vēl 
vairāk atsvešina un atstumj cilvēkus ar 
kritisku nostāju un ar ES pašreizējo 
virzību neapmierinātos un nostiprina 
priekšstatu par ES kā nedemokrātisku 
institūciju, kura uz tautu skatās no 
augšas, kuras vara nesakņojas tautā un 
kura pavisam noteikti nestrādā tautas 
interesēs; uzsver, ka ir jāveic vairāk 
pasākumu vietējā, reģionālā, valstu un 
Eiropas līmenī, lai nodrošinātu, ka gan 
balsotāji, gan nebalsotāji Eiropas 
Parlamenta vēlēšanās veic uz informāciju 
balstītu izvēli; uzskata, ka vēlētāju 
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aktivitātes palielināšanās liecina par to, ka 
arvien lielāka iedzīvotāju daļa uzskata ES 
par vienu no līmeņiem, kurā risināt tādus 
mūsdienu problēmjautājumus kā 
ekonomika un ilgtspējīga izaugsme, 
klimata pārmaiņas un vides aizsardzība, 
sociālā un dzimumu nevienlīdzība, digitālā 
revolūcija, brīvības, cilvēktiesību un 
demokrātijas veicināšana, kā arī tādus 
ģeopolitiskus jautājumus kā migrācija un 
ārpolitika, drošība un ES loma pasaulē; 
aicina visas ES iestādes uzņemties 
atbildību un īstenot pilnvaras, ko tām tieši 
vai netieši ir devuši pilsoņi;

Or. en
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Grozījums Nr. 35
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Gerolf Annemans, 
Peter Kofod
ID grupas vārdā
Ziņojums A9-0211/2020
Pascal Durand
Eiropas vēlēšanu izvērtēšana
(2020/2088 (INI))

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a pauž nožēlu par kampaņas “Šoreiz 
es balsošu” tendenciozitāti, ko pierāda tas, 
ka tai bija īpaša sadaļa “Ko tavā labā 
dara ES”, kā arī tas, ka kampaņas 
organizētāji sadarbojās ar tādām radikālu 
integracionistu organizācijām kā Jaunie 
Eiropas federālisti (Jeunes Européens 
Fédéralistes – JEF), Eiropas federālistu 
savienība (UEF) un Eiropas Islāma 
organizāciju federācija (FIOE), kurai ir 
dokumentēta saikne ar Musulmaņu 
brālību un ko Eiropas Parlamenta 
vēlēšanu laikā vadīja tāda pretrunīga 
personība kā Yusuf al-Qaradawi, un ka 
kampaņā tika popularizētas idejas, kuru 
politiskā nostāja sliecas uz turpmāku 
Eiropas integrāciju piemēram, Eiropas 
armijas izveide, Eiropas finanšu ministra 
amata izveide vai pilnvaras tieši iekasēt 
pašu resursus, uzliekot Eiropas nodokļus;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/36

Grozījums Nr. 36
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans
ID grupas vārdā
Ziņojums A9-0211/2020
Pascal Durand
Eiropas vēlēšanu izvērtēšana
(2020/2088 (INI))

Rezolūcijas priekšlikums
1.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.b norāda, ka 2019. gada Eiropas 
Parlamenta vēlēšanu komunikācijas 
kampaņas budžets bija 36,3 miljoni euro; 
uzskata, ka neviena parlamenta 
kompetencē nav rīkot komunikācijas 
pasākumus, kuru temats ir paša 
parlamenta ievēlēšana; ir nobažījies par 
šo ES iestāžu pieļauto neitralitātes 
principa pārkāpumu;

Or. en


