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18.11.2020 A9-0211/27

Alteração 27
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
em nome do Grupo ID
Relatório A9-0211/2020
Pascal Durand
Balanço das eleições europeias
(2020/2088 (INI))

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que os resultados do 
inquérito Eurobarómetro, encomendado 
pelo Parlamento após as eleições europeias 
de 2019, mostram que o estado da 
economia e o ambiente foram as duas 
prioridades centrais para os eleitores, o que 
revela claramente que os cidadãos que 
participaram nas eleições europeias 
desejam mais medidas a nível da UE no 
âmbito destes dois domínios de 
intervenção, cuja competência é partilhada 
entre as autoridades nacionais e da UE16;

_____________________
16 Eurobarómetro 91.5, «Inquérito 
pós‑eleitoral de 2019: Será que as eleições 
europeias ganharam uma nova dimensão?», 
Parlamento Europeu, setembro de 2019.

B. Considerando que os resultados do 
inquérito Eurobarómetro, encomendado 
pelo Parlamento após as eleições europeias 
de 2019, mostram que o estado da 
economia (44 %) e o ambiente (37 %) 
foram as duas prioridades centrais para os 
eleitores, o que não revela se os cidadãos 
que participaram nas eleições europeias 
desejam mais ou menos medidas a nível da 
UE no âmbito destes dois domínios de 
intervenção, cuja competência é partilhada 
entre as autoridades nacionais e da UE, ou 
se essas medidas devem ser coordenadas 
ou harmonizadas16;

_____________________
16 Eurobarómetro 91.5, «Inquérito 
pós‑eleitoral de 2019: Será que as eleições 
europeias ganharam uma nova dimensão?», 
Parlamento Europeu, setembro de 2019.
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18.11.2020 A9-0211/28

Alteração 28
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
em nome do Grupo ID
Relatório A9-0211/2020
Pascal Durand
Balanço das eleições europeias
(2020/2088 (INI))

Proposta de resolução
Considerando I

Proposta de resolução Alteração

I. Considerando que embora a 
igualdade de género entre os deputados ao 
Parlamento Europeu tenha melhorado (41 
% de mulheres em 2019, contra 37 % em 
2014), ainda não foi alcançado um 
Parlamento equilibrado em termos de 
género; que estes números escondem 
diferenças significativas entre os 
Estados Membros e numerosos desafios 
que devem ser ultrapassados, a fim de 
alcançar a paridade entre os géneros;

I. Considerando que a igualdade de 
género entre os deputados ao Parlamento 
Europeu se alterou (41 % de mulheres em 
2019, contra 37 % em 2014); que estes 
números escondem diferenças 
significativas entre os Estados-Membros;
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18.11.2020 A9-0211/29

Alteração 29
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
em nome do Grupo ID
Relatório A9-0211/2020
Pascal Durand
Balanço das eleições europeias
(2020/2088 (INI))

Proposta de resolução
Considerando K

Proposta de resolução Alteração

K. Considerando que é necessária 
uma melhor representação, no 
Parlamento Europeu, da diversidade e 
multiculturalidade da sociedade europeia;

K. Considerando que a composição do 
Parlamento Europeu é determinada pela 
eleição de representantes dos cidadãos 
através de sufrágio universal e equitativo;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/30

Alteração 30
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
em nome do Grupo ID
Relatório A9-0211/2020
Pascal Durand
Balanço das eleições europeias
(2020/2088 (INI))

Proposta de resolução
Considerando T

Proposta de resolução Alteração

T. Considerando que o processo de 
cabeças de lista tem ainda de ser 
plenamente desenvolvido; que este 
processo carece, nomeadamente, da 
possibilidade de os cabeças de lista serem 
candidatos oficiais, o que permitiria que 
todos os eleitores europeus votassem no 
seu candidato cabeça de lista preferencial 
e soubessem quem são os candidatos à 
presidência da Comissão, bem como de 
que forma são selecionados pelos partidos 
políticos europeus; que o sistema de 
candidatos cabeças de lista e, se 
introduzidas, as listas transnacionais 
deveriam permitir coligações de partidos 
ou movimentos políticos europeus, ou 
mesmo coligações mistas de partidos e 
movimentos políticos, desde que 
apresentassem um programa político 
comum e um único candidato cabeça de 
lista;  que o Parlamento referiu este 
assunto na sua decisão, de 7 de fevereiro 
de 2018, referente à revisão do Acordo 
Quadro sobre as relações entre o 
Parlamento Europeu e a Comissão 
Europeia20;
_______________________
20 Textos aprovados, P8_TA(2018)0030.

T. Considerando que o processo de 
cabeças de lista falhou claramente; que o 
processo dos cabeças de lista não pode 
funcionar uma vez que não existe um 
povo europeu como base para uma 
democracia à escala da UE;
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18.11.2020 A9-0211/31

Alteração 31
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
em nome do Grupo ID
Relatório A9-0211/2020
Pascal Durand
Balanço das eleições europeias
(2020/2088 (INI))

Proposta de resolução
Considerando V

Proposta de resolução Alteração

V. Considerando que apenas 8 % dos 
inquiridos indicaram que votaram nas 
últimas eleições com vista a influenciar a 
escolha do próximo Presidente da 
Comissão Europeia21, o que salienta a 
necessidade urgente de esclarecer e de 
tornar mais transparente para os eleitores 
o processo de seleção do Presidente da 
Comissão;

__________________________
21 Eurobarómetro 91.5, setembro de 2019.

V. Considerando que apenas 8 % dos 
inquiridos indicaram que votaram nas 
últimas eleições com vista a influenciar a 
escolha do próximo presidente da 
Comissão Europeia21, o que salienta que o 
processo de seleção do presidente da 
Comissão apenas parece interessar a 8 % 
dos eleitores;

__________________________
21 Eurobarómetro 91.5, setembro de 2019.
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18.11.2020 A9-0211/32

Alteração 32
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
em nome do Grupo ID
Relatório A9-0211/2020
Pascal Durand
Balanço das eleições europeias
(2020/2088 (INI))

Proposta de resolução
Considerando W

Proposta de resolução Alteração

W. Considerando que as propostas 
institucionais, como as listas 
transnacionais, como referido pelo 
Parlamento na sua resolução, de 7 de 
fevereiro de 2018, sobre a composição do 
Parlamento Europeu, que coloca os 
partidos e movimentos políticos europeus 
mais no centro das eleições europeias, a 
transformação do Conselho numa segunda 
câmara legislativa da União, como 
proposto na sua resolução, de 16 de 
fevereiro de 2017, sobre possíveis 
desenvolvimentos e ajustamentos do atual 
quadro institucional da União Europeia, ou, 
ainda, a introdução da possibilidade de os 
partidos e movimentos políticos europeus 
formarem coligações pré eleitorais, 
contribuiriam para transformar as 
eleições europeias numa única eleição 
europeia, por oposição à sucessão atual de 
27 eleições nacionais distintas;

W. Considerando que as propostas 
institucionais, como as listas 
transnacionais, como referido pelo 
Parlamento na sua resolução, de 7 de 
fevereiro de 2018, sobre a composição do 
Parlamento Europeu, que coloca os 
partidos e movimentos políticos europeus 
mais no centro das eleições europeias, a 
transformação do Conselho numa segunda 
câmara legislativa da União, como 
proposto na sua resolução, de 16 de 
fevereiro de 2017, sobre possíveis 
desenvolvimentos e ajustamentos do atual 
quadro institucional da União Europeia, ou, 
ainda, a introdução da possibilidade de os 
partidos e movimentos políticos europeus 
formarem coligações pré eleitorais, estão 
destinadas a falhar devido à falta de uma 
identidade europeia comum, bem como à 
falta de apoio dos cidadãos dos 
Estados Membros, claramente indicada 
pelos resultados eleitorais das forças 
políticas eurocéticas;
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18.11.2020 A9-0211/33

Alteração 33
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans
em nome do Grupo ID
Relatório A9-0211/2020
Pascal Durand
Balanço das eleições europeias
(2020/2088 (INI))

Proposta de resolução
Considerando A-A.

Proposta de resolução Alteração

AA. Considerando que os partidos 
políticos europeus e as fundações políticas 
europeias são os catalisadores de um 
debate político europeu bem sucedido, 
tanto durante, como após as eleições 
europeias, devendo beneficiar de uma 
maior visibilidade; que, atendendo a este 
importante papel, os partidos políticos 
europeus e as fundações políticas 
europeias devem garantir a máxima 
transparência financeira no que se refere 
aos fundos que gerem, em particular os 
fundos provenientes do orçamento da 
União Europeia;

AA. Considerando que, embora os 
partidos políticos europeus e as fundações 
políticas europeias são os catalisadores de 
um debate político europeu bem sucedido, 
não devem interferir nos processos 
eleitorais a nível nacional, que são a 
única fonte credível de legitimidade 
política nas eleições europeias;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/34

Alteração 34
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
em nome do Grupo ID
Relatório A9-0211/2020
Pascal Durand
Balanço das eleições europeias
(2020/2088 (INI))

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Congratula se com a taxa de 
participação mais elevada nas eleições 
europeias de 2019, que revela que é 
possível inverter a tendência descendente 
da afluência às urnas na Europa, mas 
lamenta, ao mesmo tempo, a persistência 
de uma elevada taxa de abstenção e que, 
em toda a UE, quase metade de todos os 
eleitores elegíveis não tenha votado;  
reconhece o importante papel das 
campanhas levadas a cabo pelas 
instituições da UE e pelas organizações da 
sociedade civil com vista a aumentar a 
afluência às urnas, em particular da 
campanha «Desta vez eu voto» do 
Parlamento;  salienta que é necessário 
tomar mais medidas a nível local, regional, 
nacional e europeu, para incentivar os 
eleitores a participar nas eleições 
europeias; considera que esta taxa de 
participação mais elevada demonstra que 
uma percentagem crescente de cidadãos 
considera que a UE é o nível adequado 
para enfrentar os desafios atuais, como a 
economia e o crescimento sustentável, as 
alterações climáticas e a proteção do 
ambiente, as desigualdades sociais e de 
género, a revolução digital, a promoção da 
liberdade, dos direitos humanos e da 
democracia, bem como a demografia e as 
questões geopolíticas como a migração, a 
política externa, a segurança e o papel da 

1. Congratula se com a taxa de 
participação mais elevada nas eleições 
europeias de 2019, que revela que é 
possível inverter a tendência descendente 
da afluência às urnas na Europa, mas 
lamenta, ao mesmo tempo, a persistência 
de uma elevada taxa de abstenção e que, 
em toda a UE, quase metade de todos os 
eleitores elegíveis não tenha votado; 
reconhece o importante papel das 
campanhas levadas a cabo pelas 
instituições da UE e pelas organizações da 
sociedade civil com vista a aumentar a 
afluência às urnas dos eleitores pró-
europeus, em particular da campanha  
tendenciosa «Desta vez eu voto» do 
Parlamento, que se centrou numa 
narrativa integracionista através de uma 
mensagem forte sobre como a coesão 
europeia está a ser ameaçada pelos 
eurocéticos; considera que essa 
abordagem aliena e exclui ainda mais os 
críticos e os que estão descontentes com a 
atual direção seguida pela UE e reforça a 
imagem da UE enquanto instituição não 
democrática, acima e não pelos cidadãos e 
decididamente não para os cidadãos; 
salienta que é necessário tomar mais 
medidas a nível local, regional, nacional e 
europeu, para garantir que os eleitores e 
quem não vota toma decisões informadas 
nas eleições europeias; considera que esta 
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UE no mundo; insta, por conseguinte, 
todas as instituições da UE a assumirem a 
responsabilidade e a agirem com base no 
mandato que lhes foi conferido, direta ou 
indiretamente, pelos cidadãos;

taxa de participação mais elevada 
demonstra que uma percentagem crescente 
de cidadãos considera que a UE é um dos 
níveis adequados para enfrentar os 
desafios atuais, como a economia e o 
crescimento sustentável, as alterações 
climáticas e a proteção do ambiente, as 
desigualdades sociais e de género, a 
revolução digital, a promoção da liberdade, 
dos direitos humanos e da democracia, bem 
como a demografia e as questões 
geopolíticas como a migração, a política 
externa, a segurança e o papel da UE no 
mundo; insta, por conseguinte, todas as 
instituições da UE a assumirem a 
responsabilidade e a agirem com base no 
mandato que lhes foi conferido, direta ou 
indiretamente, pelos cidadãos;
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18.11.2020 A9-0211/35

Alteração 35
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Gerolf Annemans, 
Peter Kofod
em nome do Grupo ID
Relatório A9-0211/2020
Pascal Durand
Balanço das eleições europeias
(2020/2088 (INI))

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Lamenta a natureza tendenciosa 
da campanha «Desta vez eu voto», o que é 
demonstrado pelo facto de existir uma 
secção especial sobre «O que a UE faz por 
si», de os organizadores da campanha se 
terem associado a parceiros 
integracionistas fervorosos, como os 
Jovens Federalistas Europeus (Jeunes 
Européens Fédéralistes – JEF), a União 
dos Federalistas Europeus (FUE) e a 
Federação das Organizações Islâmicas da 
Europa (FIOE), que tem ligações bem 
documentadas com a Irmandade 
Muçulmana e foi liderada pelo 
controverso Yusuf al-Qaradawi durante 
as eleições europeias, e de terem sido 
defendidas ideias políticas a favor de uma 
maior integração europeia, como a 
criação de um exército europeu, de um 
ministro europeu das Finanças e o poder 
de obter diretamente recursos próprios 
sob a forma de impostos europeus;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/36

Alteração 36
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans
em nome do Grupo ID
Relatório A9-0211/2020
Pascal Durand
Balanço das eleições europeias
(2020/2088 (INI))

Proposta de resolução
N.º 1-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-B. Observa que dispôs de um 
orçamento de 36,3 milhões de euros para 
a sua campanha de comunicação sobre as 
eleições europeias de 2019; considera que 
não é da competência de um parlamento 
organizar a comunicação em torno das 
suas próprias eleições; manifesta 
preocupação relativamente a esta violação 
do princípio da neutralidade das 
instituições da UE;

Or. en


