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18.11.2020 A9-0211/27

Amendement 27
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
namens de ID-Fractie
Verslag A9-0211/2020
Pascal Durand
De stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces
(2020/2088 (INI))

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat uit de na de 
Europese verkiezingen van 2019 in 
opdracht van het Parlement uitgevoerde 
Eurobarometer-enquête is gebleken dat 
voor de kiezers de twee belangrijkste 
prioriteiten de staat van de economie en het 
milieu waren, een gegeven waaruit 
duidelijk blijkt dat de burgers die aan de 
Europese verkiezingen deelnamen, meer 
maatregelen op EU-niveau wensen op deze 
twee beleidsterreinen waarvoor de 
bevoegdheid wordt gedeeld tussen de EU 
en de lidstaten16;

_____________________
16 Eurobarometer 91.5, “The 2019 Post-
Electoral Survey – Have European 
Elections Entered a New Dimension?”, 
Europees Parlement, september 2019.

B. overwegende dat uit de na de 
Europese verkiezingen van 2019 in 
opdracht van het Parlement uitgevoerde 
Eurobarometer-enquête is gebleken dat 
voor de kiezers de twee belangrijkste 
prioriteiten de staat van de economie 
(44 %) en het milieu (37 %) waren, een 
gegeven waaruit niet kan worden 
geconcludeerd dat de burgers die aan de 
Europese verkiezingen deelnamen, meer of 
minder maatregelen op EU-niveau wensen 
op deze twee beleidsterreinen waarvoor de 
bevoegdheid wordt gedeeld tussen de EU 
en de lidstaten, of dat maatregelen in dit 
verband moeten worden gecoördineerd of 
geharmoniseerd16;

_____________________
16 Eurobarometer 91.5, “The 2019 Post-
Electoral Survey – Have European 
Elections Entered a New Dimension?”, 
Europees Parlement, september 2019.

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/28

Amendement 28
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
namens de ID-Fractie
Verslag A9-0211/2020
Pascal Durand
De stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces
(2020/2088 (INI))

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat, hoewel het 
genderevenwicht onder de leden van het 
Europees Parlement is verbeterd (41 % 
vrouwen in 2019, waar dat in 2014 nog 
37 % bedroeg), nog geen 
genderevenwichtig Parlement tot stand is 
gekomen; overwegende dat deze cijfers 
grote verschillen tussen de lidstaten 
maskeren, alsmede talrijke uitdagingen 
waaraan nog het hoofd moet worden 
geboden on gendergelijkheid te kunnen 
realiseren;

I. overwegende dat het 
genderevenwicht onder de leden van het 
Europees Parlement is veranderd (41 % 
vrouwen in 2019, waar dat in 2014 nog 
37 % bedroeg); overwegende dat deze 
cijfers grote verschillen tussen de lidstaten 
maskeren;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/29

Amendement 29
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
namens de ID-Fractie
Verslag A9-0211/2020
Pascal Durand
De stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces
(2020/2088 (INI))

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de diverse en 
multiculturele samenleving van Europa 
beter in het Europees Parlement moet 
worden vertegenwoordigd;

K. overwegende dat de samenstelling 
van het Europees Parlement wordt 
bepaald door verkiezingen met algemeen 
en gelijk stemrecht van 
vertegenwoordigers van de burgers;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/30

Amendement 30
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
namens de ID-Fractie
Verslag A9-0211/2020
Pascal Durand
De stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces
(2020/2088 (INI))

Ontwerpresolutie
Overweging T

Ontwerpresolutie Amendement

T. overwegende dat de procedure met 
Spitzenkandidaten nog verder moet 
worden ontwikkeld; overwegende dat het 
onder meer nog ontbreekt aan de 
mogelijkheid voor Spitzenkandidaten om 
zich officieel kandidaat te stellen, hetgeen 
alle Europese kiezers de kans zou geven 
om hun stem uit te brengen op de 
Spitzenkandidaat van hun voorkeur en te 
weten wie de kandidaten voor het 
voorzitterschap van de Commissie zijn en 
hoe zij door de Europese politieke partijen 
zijn gekozen; overwegende dat het systeem 
van Spitzenkandidaten en, indien 
ingevoerd, transnationale lijsten open 
moeten staan voor coalities van Europese 
politieke partijen of bewegingen of zelfs 
voor gemengde coalities van politieke 
partijen en bewegingen, mits deze een 
gemeenschappelijk politiek programma 
hebben en zich achter een 
gemeenschappelijke Spitzenkandidaat 
scharen; overwegende dat het Parlement 
deze kwestie in zijn besluit van 7 februari 
2018 over de herziening van het 
kaderakkoord over de betrekkingen tussen 
het Europees Parlement en de Europese 
Commissie aan de orde heeft gesteld20;
_______________________
20 Aangenomen teksten, 
P8_TA(2018)0030.

T. overwegende dat de procedure met 
Spitzenkandidaten duidelijk mislukt is; 
overwegende dat de procedure met 
Spitzenkandidaten niet kan werken, 
omdat er geen Europese “demos” is als 
basis voor een EU-brede democratie;
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Or. en
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18.11.2020 A9-0211/31

Amendement 31
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
namens de ID-Fractie
Verslag A9-0211/2020
Pascal Durand
De stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces
(2020/2088 (INI))

Ontwerpresolutie
Overweging V

Ontwerpresolutie Amendement

V. overwegende dat slechts 8 % van 
de respondenten aangeeft tijdens de laatste 
verkiezingen een stem te hebben 
uitgebracht om invloed uit te oefenen op de 
verkiezing van de volgende voorzitter van 
de Europese Commissie21, waaruit 
duidelijk blijkt dat het selectieproces voor 
de voorzitter van de Commissie dringend 
moet worden verduidelijkt en 
transparanter moet worden gemaakt voor 
de kiezers;

__________________________
21 Eurobarometer 91,5, september 2019

V. overwegende dat slechts 8 % van 
de respondenten aangeeft tijdens de laatste 
verkiezingen een stem te hebben 
uitgebracht om invloed uit te oefenen op de 
verkiezing van de volgende voorzitter van 
de Europese Commissie21, waaruit 
duidelijk blijkt dat het selectieproces voor 
de voorzitter van de Commissie voor 
slechts 8 % van de kiezers van betekenis 
is;

__________________________
21 Eurobarometer 91,5, september 2019

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/32

Amendement 32
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
namens de ID-Fractie
Verslag A9-0211/2020
Pascal Durand
De stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces
(2020/2088 (INI))

Ontwerpresolutie
Overweging W

Ontwerpresolutie Amendement

W. overwegende dat institutionele 
voorstellen, zoals de invoering van 
transnationale lijsten, zoals vermeld door 
het Parlement in zijn resolutie van 
7 februari 2018 over de samenstelling van 
het Europees Parlement, het centraal 
stellen van de Europese politieke partijen 
en bewegingen binnen de Europese 
verkiezingen, de omvorming van de Raad 
in een tweede wetgevende kamer van de 
Unie, zoals voorgesteld in zijn resolutie 
van 16 februari 2017 over mogelijke 
ontwikkelingen en aanpassingen van het 
huidige institutionele bestel van de 
Europese Unie, en de invoering van de 
mogelijkheid voor Europese politieke 
partijen en bewegingen om voorafgaand 
aan de verkiezingen coalities te vormen, 
ervoor zouden kunnen zorgen dat de 
Europese verkiezingen geen verzameling 
van 27 afzonderlijke nationale 
verkiezingen zouden zijn, zoals nu het 
geval is, maar één enkele Europese 
verkiezing;

W. overwegende dat institutionele 
voorstellen, zoals de invoering van 
transnationale lijsten, zoals vermeld door 
het Parlement in zijn resolutie van 
7 februari 2018 over de samenstelling van 
het Europees Parlement, het centraal 
stellen van de Europese politieke partijen 
en bewegingen binnen de Europese 
verkiezingen, de omvorming van de Raad 
in een tweede wetgevende kamer van de 
Unie, zoals voorgesteld in zijn resolutie 
van 16 februari 2017 over mogelijke 
ontwikkelingen en aanpassingen van het 
huidige institutionele bestel van de 
Europese Unie, en de invoering van de 
mogelijkheid voor Europese politieke 
partijen en bewegingen om voorafgaand 
aan de verkiezingen coalities te vormen, 
gedoemd zijn om te mislukken omdat er 
geen gemeenschappelijke Europese 
identiteit is, en er te weinig steun voor is 
bij de burgers in de EU-lidstaten, wat 
duidelijk blijkt uit de resultaten van 
eurosceptische politieke partijen bij de 
verkiezingen;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/33

Amendement 33
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans
namens de ID-Fractie
Verslag A9-0211/2020
Pascal Durand
De stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces
(2020/2088 (INI))

Ontwerpresolutie
Overweging AA

Ontwerpresolutie Amendement

AA. overwegende dat Europese 
politieke partijen en stichtingen de actoren 
zijn die het Europese politieke debat 
kunnen faciliteren, zowel tijdens de 
Europese verkiezingen als daarna, en dat 
zij zichtbaarder moeten worden; 
overwegende dat de Europese politieke 
partijen en stichtingen, in het licht van 
deze belangrijke rol, maximale financiële 
transparantie moeten garanderen ten 
aanzien van de door hen beheerde 
middelen, met name de middelen die 
afkomstig zijn uit de EU‑begroting;

AA. overwegende dat Europese 
politieke partijen en stichtingen de actoren 
zijn die het Europese politieke debat 
kunnen faciliteren, maar dat zij zich niet 
mogen mengen in verkiezingsprocedures 
op nationaal niveau, die de enige 
geloofwaardige bron van politieke 
legitimiteit zijn bij Europese verkiezingen;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/34

Amendement 34
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
namens de ID-Fractie
Verslag A9-0211/2020
Pascal Durand
De stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces
(2020/2088 (INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over de hogere 
opkomst bij de Europese verkiezingen van 
2019 waaruit blijkt dat de trend van 
afnemende verkiezingsopkomsten in 
Europa kan worden teruggedraaid; betreurt 
echter tegelijkertijd het aanhoudende hoge 
percentage niet-stemmers en het feit dat 
bijna de helft van alle kiesgerechtigden in 
de EU niet heeft gestemd; erkent de 
belangrijke rol van door EU-instellingen en 
maatschappelijke organisaties gevoerde 
campagnes om de opkomst te verhogen, 
met name de campagne van het Parlement 
“Ik stem deze keer”; benadrukt dat er op 
lokaal, regionaal, nationaal en Europees 
niveau meer moet worden ondernomen om 
kiezers aan te sporen aan de Europese 
verkiezingen deel te nemen; is van oordeel 
dat deze hogere opkomst erop wijst dat 
steeds meer burgers van mening zijn dat de 
uitdagingen van de huidige tijd, zoals de 
economie en duurzame groei, de 
klimaatverandering en milieubescherming, 
de sociale en genderongelijkheid, de 
digitale revolutie, de bevordering van de 
vrijheid, de mensenrechten en de 
democratie, alsook de demografie en 
geopolitieke kwesties, zoals migratie en 
buitenlands beleid, veiligheid en de rol van 
de EU op het wereldtoneel, het beste op 
EU-niveau aangepakt kunnen worden; 
doet derhalve een beroep op alle 

1. is verheugd over de hogere 
opkomst bij de Europese verkiezingen van 
2019 waaruit blijkt dat de trend van 
afnemende verkiezingsopkomsten in 
Europa kan worden teruggedraaid; betreurt 
echter tegelijkertijd het aanhoudende hoge 
percentage niet-stemmers en het feit dat 
bijna de helft van alle kiesgerechtigden in 
de EU niet heeft gestemd; erkent de 
belangrijke rol van door EU-instellingen en 
maatschappelijke organisaties gevoerde 
campagnes om de opkomst van 
Europeesgezinde kiezers te verhogen, met 
name de niet-neutrale campagne van het 
Parlement “Ik stem deze keer”, die 
opgebouwd was rond een 
integrationistisch verhaal met de 
nadrukkelijke boodschap dat de Europese 
cohesie door eurosceptici wordt bedreigd; 
is van oordeel dat een dergelijke 
benadering critici en wie ontevreden is 
over de huidige koers van de EU verder 
vervreemdt en uitsluit, en het imago 
versterkt van de EU als een 
ondemocratische instelling die zich boven 
haar burgers plaatst, en niet door burgers 
vormgegeven wordt of ten dienste van hen 
staat; benadrukt dat er op lokaal, regionaal, 
nationaal en Europees niveau meer moet 
worden ondernomen om te waarborgen dat 
kiezers en niet-kiezers met kennis van 
zaken kunnen beslissen bij de Europese 
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EU‑instellingen hun verantwoordelijkheid 
te nemen en uitvoering te geven aan het 
mandaat dat zij, direct dan wel indirect, 
van de burgers hebben gekregen;

verkiezingen; is van oordeel dat deze 
hogere opkomst erop wijst dat steeds meer 
burgers van mening zijn dat de uitdagingen 
van de huidige tijd, zoals de economie en 
duurzame groei, de klimaatverandering en 
milieubescherming, de sociale en 
genderongelijkheid, de digitale revolutie, 
de bevordering van de vrijheid, de 
mensenrechten en de democratie, alsook de 
demografie en geopolitieke kwesties, zoals 
migratie en buitenlands beleid, veiligheid 
en de rol van de EU op het wereldtoneel, 
op verschillende niveaus aangepakt 
kunnen worden, en dat EU-niveau een 
gepast niveau kan zijn; doet derhalve een 
beroep op alle EU‑instellingen hun 
verantwoordelijkheid te nemen en 
uitvoering te geven aan het mandaat dat zij, 
direct dan wel indirect, van de burgers 
hebben gekregen;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/35

Amendement 35
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Gerolf Annemans, 
Peter Kofod
namens de ID-Fractie
Verslag A9-0211/2020
Pascal Durand
De stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces
(2020/2088 (INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. betreurt het subjectieve karakter 
van de campagne “Ik stem deze keer”, wat 
uit verschillende feiten blijkt: er was een 
specifiek onderdeel getiteld “Wat Europa 
voor mij doet”, de organisatoren van de 
campagne werkten samen met fervente 
voorstanders van integratie, zoals de 
Jonge Europese Federalisten (Jeunes 
Européens Fédéralistes — JEF), de Unie 
van Europese Federalisten (UEF) en de 
Federatie van Islamitische Organisaties 
in Europa (FIOE), die aantoonbaar 
banden heeft met de Moslimbroederschap 
en in de periode van de Europese 
verkiezingen geleid werd door de 
controversiële figuur Youssef al-
Qardaoui, en verder werden er ideeën 
gelanceerd voor maatregelen gericht op 
verdere Europese integratie, zoals de 
oprichting van een Europees leger, een 
Europese minister van Financiën, en de 
bevoegdheid om rechtstreeks eigen 
middelen te innen in de vorm van 
Europese belastingen;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/36

Amendement 36
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans
namens de ID-Fractie
Verslag A9-0211/2020
Pascal Durand
De stand van zaken met betrekking tot het Europees verkiezingsproces
(2020/2088 (INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. stelt vast dat het beschikte over een 
begroting van 36,3 miljoen EUR voor de 
communicatiecampagne in verband met 
de Europese verkiezingen; is van mening 
dat het niet de taak van een parlement is 
om de communicatie rond zijn eigen 
verkiezingen te organiseren; maakt zich 
zorgen over deze schending van het 
beginsel van neutraliteit door de 
EU-instellingen;

Or. en


