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Poprawka 27
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
w imieniu grupy ID
Sprawozdanie A9-0211/2020
Pascal Durand
Ocena wyborów europejskich
(2020/2088 (INI))

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że, jak wynika z 
badania Eurobarometr przeprowadzonego 
na zlecenie Parlamentu po wyborach 
europejskich w 2019 r., stan gospodarki i 
stan środowiska były dla głosujących 
dwiema najważniejszymi kwestiami, co 
jasno świadczy o tym, że obywatele 
uczestniczący w wyborach europejskich 
pragną, aby w tych dwóch dziedzinach 
polityki należących do kompetencji, które 
UE dzieli z organami krajowymi, 
podejmowano więcej działań na szczeblu 
unijnym16;

_____________________
16 Eurobarometr 91.5, „The 2019 post-
Electoral Survey – Have European 
Elections Entered a New Dimension?” 
(Badanie przeprowadzone po wyborach z 
2019 r. – Czy wybory europejskie weszły 
w nowy wymiar?), Parlament Europejski, 
wrzesień 2019 r.

B. mając na uwadze, że, jak wynika z 
badania Eurobarometr przeprowadzonego 
na zlecenie Parlamentu po wyborach 
europejskich w 2019 r., stan gospodarki 
(44 %) i stan środowiska (37 %) były dla 
głosujących dwiema najważniejszymi 
kwestiami, co jednak nie pokazuje, czy 
obywatele uczestniczący w wyborach 
europejskich pragną, aby w tych dwóch 
dziedzinach polityki należących do 
kompetencji, które UE dzieli z organami 
krajowymi, podejmowano więcej działań 
na szczeblu unijnym czy też mniej, a także, 
czy takie działania powinny być 
harmonizowane i koordynowane 16;

_____________________
16 Eurobarometr 91.5, „The 2019 post-
Electoral Survey – Have European 
Elections Entered a New Dimension?” 
(Badanie przeprowadzone po wyborach z 
2019 r. – Czy wybory europejskie weszły 
w nowy wymiar?), Parlament Europejski, 
wrzesień 2019 r.
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Poprawka 28
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
w imieniu grupy ID
Sprawozdanie A9-0211/2020
Pascal Durand
Ocena wyborów europejskich
(2020/2088 (INI))

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że choć 
poprawiła się sytuacja pod względem 
równości płci wśród posłów do Parlamentu 
Europejskiego (41 % kobiet w 2019 r. – 
wzrost z 37 % w 2014 r.), nie udało się 
jeszcze zapewnić parytetu płci w 
Parlamencie; mając na uwadze, że za tymi 
liczbami kryją się znaczne różnice 
pomiędzy państwami członkowskimi i że 
aby osiągnąć parytet płci, trzeba jeszcze 
stawić czoła licznym wyzwaniom;

I. mając na uwadze zmianę pod 
względem równości płci wśród posłów do 
Parlamentu Europejskiego (41 % kobiet 
w 2019 r. – wzrost z 37 % w 2014 r.); 
mając na uwadze, że za tymi liczbami 
kryją się znaczne różnice pomiędzy 
państwami członkowskimi;
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Poprawka 29
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
w imieniu grupy ID
Sprawozdanie A9-0211/2020
Pascal Durand
Ocena wyborów europejskich
(2020/2088 (INI))

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że zróżnicowane 
i wielokulturowe społeczeństwo Europy 
musi być lepiej reprezentowane w 
Parlamencie Europejskim;

K. mając na uwadze, że skład 
Parlamentu Europejskiego zależy od 
wyboru przedstawicieli obywateli w 
powszechnych i równych wyborach;

Or. en
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Poprawka 30
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
w imieniu grupy ID
Sprawozdanie A9-0211/2020
Pascal Durand
Ocena wyborów europejskich
(2020/2088 (INI))

Projekt rezolucji
Motyw T

Projekt rezolucji Poprawka

T. mając na uwadze, że system 
czołowych kandydatów nie został jeszcze 
w pełni rozwinięty; mając na uwadze 
między innymi, że w procesie tym czołowi 
kandydaci nie mają możliwości 
zaprezentowania się jako oficjalni 
kandydaci, a umożliwiłoby to wszystkim 
europejskim wyborcom głosowanie na 
wybranego czołowego kandydata oraz 
zrozumienie, kim są kandydaci na 
przewodniczącego Komisji i jak zostali 
wybrani przez europejskie partie 
polityczne; mając na uwadze, że system 
kandydatów czołowych i listy 
transnarodowe, jeśli zostaną 
wprowadzone, należy otworzyć dla koalicji 
lub nawet mieszanych koalicji 
europejskich partii i ruchów politycznych, 
o ile mają one wspólny program 
polityczny i wspólnego czołowego 
kandydata; mając na uwadze, że 
Parlament Europejski poruszył tę kwestię 
w swojej decyzji z dnia 7 lutego 2018 r. w 
sprawie nowelizacji Porozumienia 
ramowego w sprawie stosunków między 
Parlamentem Europejskim i Komisją 
Europejską20;

_______________________
20 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0030.

T. mając na uwadze, że system 
czołowych kandydatów wyraźnie okazał 
się porażką; mając na uwadze, że system 
czołowych kandydatów nie może 
funkcjonować ze względu na brak 
europejskiego demos jako podstawy dla 
ogólnounijnej demokracji;

Or. en
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Poprawka 31
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
w imieniu grupy ID
Sprawozdanie A9-0211/2020
Pascal Durand
Ocena wyborów europejskich
(2020/2088 (INI))

Projekt rezolucji
Motyw V

Projekt rezolucji Poprawka

V. mając na uwadze, że fakt, iż tylko 
8 % respondentów w UE zadeklarowało, że 
w ostatnich wyborach głosowało z myślą o 
wywarciu wpływu na wybór następnego 
przewodniczącego Komisji21, podkreśla 
pilną konieczność wyjaśnienia procesu 
wyboru przewodniczącego Komisji 
Europejskiej i uczynienia go bardziej 
przejrzystym dla wyborców;

__________________________
21 Eurobarometr 91.5, wrzesień 2019 r.

V. mając na uwadze, że fakt, iż tylko 
8 % respondentów w UE zadeklarowało, że 
w ostatnich wyborach głosowało z myślą o 
wywarciu wpływu na wybór następnego 
przewodniczącego Komisji21, wyraźnie 
pokazuje, że proces wyboru 
przewodniczącego Komisji wydaje się 
interesować tylko 8 % wyborców;

__________________________
21 Eurobarometr 91.5, wrzesień 2019 r.

Or. en
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Poprawka 32
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
w imieniu grupy ID
Sprawozdanie A9-0211/2020
Pascal Durand
Ocena wyborów europejskich
(2020/2088 (INI))

Projekt rezolucji
Motyw W

Projekt rezolucji Poprawka

W. mając na uwadze, że propozycje 
instytucjonalne, takie jak listy 
transnarodowe, o których Parlament 
wspomniał w rezolucji z dnia 7 lutego 
2018 r. w sprawie składu Parlamentu 
Europejskiego, dzięki którym europejskie 
partie i ruchy polityczne byłyby bardziej w 
centrum wyborów europejskich, a także 
przekształcenie Rady w drugą izbę władzy 
prawodawczej Unii, zaproponowane w 
rezolucji Parlamentu z dnia 16 lutego 2017 
r. w sprawie ewentualnych zmian i 
dostosowań w obecnej strukturze 
instytucjonalnej Unii Europejskiej, lub też 
umożliwienie tworzenia przedwyborczych 
koalicji europejskich partii i ruchów 
politycznych, pomogłyby przekształcić 
wybory europejskie w jedne rzeczywiste 
wybory europejskie w przeciwieństwie do 
dzisiejszych odrębnych wyborów 
krajowych w 27 państwach;

W. mając na uwadze, że propozycje 
instytucjonalne, takie jak listy 
transnarodowe, o których Parlament 
wspomniał w rezolucji z dnia 7 lutego 
2018 r. w sprawie składu Parlamentu 
Europejskiego, dzięki którym europejskie 
partie i ruchy polityczne byłyby bardziej w 
centrum wyborów europejskich, a także 
przekształcenie Rady w drugą izbę władzy 
prawodawczej Unii, zaproponowane w 
rezolucji Parlamentu z dnia 16 lutego 2017 
r. w sprawie ewentualnych zmian i 
dostosowań w obecnej strukturze 
instytucjonalnej Unii Europejskiej, lub też 
umożliwienie tworzenia przedwyborczych 
koalicji europejskich partii i ruchów 
politycznych, muszą się skończyć 
niepowodzeniem ze względu na brak 
wspólnej europejskiej tożsamości oraz 
brak wsparcia ze strony obywateli państw 
członkowskich UE, co wyraźnie pokazują 
wyniki wyborcze eurosceptycznych sił 
politycznych;

Or. en
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Poprawka 33
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans
w imieniu grupy ID
Sprawozdanie A9-0211/2020
Pascal Durand
Ocena wyborów europejskich
(2020/2088 (INI))

Projekt rezolucji
Motyw AA

Projekt rezolucji Poprawka

AA. mając na uwadze, że europejskie 
partie i fundacje polityczne są podmiotami 
ułatwiającymi udaną europejską debatę 
polityczną, zarówno podczas wyborów 
europejskich, jak i po ich zakończeniu, i 
że należy zwiększyć ich widoczność; mając 
na uwadze, że z racji tej ważnej roli 
europejskie partie i fundacje polityczne 
powinny zapewniać maksymalną 
przejrzystość finansową funduszy, którymi 
zarządzają, w szczególności tych 
pochodzących z budżetu UE;

AA. mając na uwadze, że chociaż 
europejskie partie i fundacje polityczne są 
podmiotami ułatwiającymi udaną 
europejską debatę polityczną, nie powinny 
one ingerować w procesy wyborcze na 
szczeblu krajowym, które są jedynym 
wiarygodnym źródłem legitymacji 
politycznej w wyborach europejskich;

Or. en
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Poprawka 34
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
w imieniu grupy ID
Sprawozdanie A9-0211/2020
Pascal Durand
Ocena wyborów europejskich
(2020/2088 (INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem odnotowuje 
wyższą frekwencję w wyborach 
europejskich w 2019 r., świadczącą o tym, 
że możliwe jest odwrócenie trendu 
spadkowego we frekwencji w Europie, ale 
jednocześnie wyraża rozczarowanie 
utrzymującym się wysokim poziomem 
braku uczestnictwa i tym, że prawie 
połowa wszystkich uprawnionych 
wyborców w UE nie głosowała; dostrzega 
ważną rolę kampanii prowadzonych przez 
instytucje unijne i organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego na rzecz 
zwiększenia frekwencji, zwłaszcza 
kampanii Parlamentu „Tym razem 
głosuję”; podkreśla, że zachęcanie 
wyborców do udziału w wyborach 
europejskich wymaga intensywniejszych 
działań na szczeblu lokalnym, 
regionalnym, krajowym i europejskim; 
uznaje, że ta wyższa frekwencja pokazuje, 
iż coraz większy odsetek obywateli uważa 
UE za właściwy szczebel, na którym należy 
stawić czoła wyzwaniom naszych czasów, 
takim jak: gospodarka i zrównoważony 
wzrost gospodarczy, zmiana klimatu i 
ochrona środowiska, nierówności 
społeczne i zróżnicowanie sytuacji kobiet i 
mężczyzn, rewolucja cyfrowa, promowanie 
wolności, praw człowieka i demokracji, 
demografia oraz kwestie geopolityczne, 
takie jak migracja i polityka zagraniczna, 
bezpieczeństwo i rola UE na świecie; 

1. z zadowoleniem odnotowuje 
wyższą frekwencję w wyborach 
europejskich w 2019 r., świadczącą o tym, 
że możliwe jest odwrócenie trendu 
spadkowego we frekwencji w Europie, ale 
jednocześnie wyraża rozczarowanie 
utrzymującym się wysokim poziomem 
braku uczestnictwa i tym, że prawie 
połowa wszystkich uprawnionych 
wyborców w UE nie głosowała; dostrzega 
ważną rolę kampanii prowadzonych przez 
instytucje unijne i organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego na rzecz 
zwiększenia frekwencji wyborców 
proeuropejskich, zwłaszcza stronniczej 
kampanii Parlamentu „Tym razem 
głosuję”, która koncentrowała się na 
narracji integracyjnej wysyłającej jasne 
sygnały, że spójność europejska jest 
zagrożona ze strony eurosceptyzmu; 
uważa, że takie podejście jeszcze bardziej 
alienuje i wyklucza krytyków i 
niezadowolonych z kierunku, w jakim 
obecnie zmierza UE oraz wzmacnia 
wizerunek UE jako instytucji 
niedemokratycznej, będącej ponad ludźmi 
a nie koło ludzi, i ostatecznie nie dla ludzi; 
podkreśla, że konieczne są intensywniejsze 
działania na szczeblu lokalnym, 
regionalnym, krajowym i europejskim, aby 
zagwarantować, że wyborcy i osoby 
niegłosujące podejmą świadome decyzje w 
wyborach europejskich; uznaje, że ta 
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wzywa zatem wszystkie instytucje UE do 
wzięcia na siebie odpowiedzialności i 
podejmowania działań na podstawie 
mandatu udzielonego im, bezpośrednio lub 
pośrednio, przez obywateli;

wyższa frekwencja pokazuje, iż coraz 
większy odsetek obywateli uważa UE za 
jeden z właściwych szczebli, na których 
należy stawić czoła wyzwaniom naszych 
czasów, takim jak: gospodarka i 
zrównoważony wzrost gospodarczy, 
zmiana klimatu i ochrona środowiska, 
nierówności społeczne i zróżnicowanie 
sytuacji kobiet i mężczyzn, rewolucja 
cyfrowa, promowanie wolności, praw 
człowieka i demokracji, demografia oraz 
kwestie geopolityczne, takie jak migracja i 
polityka zagraniczna, bezpieczeństwo i rola 
UE na świecie; wzywa zatem wszystkie 
instytucje UE do wzięcia na siebie 
odpowiedzialności i podejmowania działań 
na podstawie mandatu udzielonego im, 
bezpośrednio lub pośrednio, przez 
obywateli;

Or. en
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Poprawka 35
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Gerolf Annemans, 
Peter Kofod
w imieniu grupy ID
Sprawozdanie A9-0211/2020
Pascal Durand
Ocena wyborów europejskich
(2020/2088 (INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. ubolewa nad stronniczością 
kampanii „Tym razem głosuję”, która 
była widoczna w utworzeniu specjalnej 
platformy „Co UE robi dla Ciebie”, w tym 
że organizatorzy kampanii współpracowali 
z partnerami będącymi zagorzałymi 
zwolennikami integracji, takimi jak 
Młodzi Europejscy Federaliści (Jeunes 
Européens Fédéralistes – JEF), Unia 
Europejskich Federalistów  (UEF), i 
Federacja Organizacji Islamskich w 
Europie (FIOE), która ma dobrze 
udokumentowane związki ze 
Stowarzyszeniem Braci Muzułmanów i 
której w czasie wyborów europejskich 
przewodził kontrowersyjny Yusuf al-
Qaradawi, a także że rozpowszechniano 
ideały polityczne popychające do dalszej 
integracji europejskiej, m.in. utworzenia 
europejskiej armii, powołania 
europejskiego ministra finansów oraz 
bezpośredniego pobierania zasobów 
własnych w formie podatków 
europejskich;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/36

Poprawka 36
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans
w imieniu grupy ID
Sprawozdanie A9-0211/2020
Pascal Durand
Ocena wyborów europejskich
(2020/2088 (INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. zauważa, że na kampanię 
komunikacyjną przed wyborami 
europejskimi w 2019 r. Parlament 
przeznaczył 36, 3 mln EUR; jest zdania, że 
organizowanie kampanii  komunikacyjnej 
wokół własnych wyborów nie leży w gestii 
Parlamentu; jest zaniepokojony tym 
naruszeniem zasady neutralności 
instytucji UE;

Or. en


