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Ändringsförslag 27
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
för ID-gruppen
Betänkande A9-0211/2020
Pascal Durand
Utvärdering av valen till Europaparlamentet
(2020/2088 (INI))

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Resultaten av den 
Eurobarometerundersökning som 
parlamentet beställde efter valet till 
Europaparlamentet 2019 visar att 
situationen för ekonomin och miljön var de 
två viktigaste prioriteringarna för väljarna, 
vilket tydligt visar att medborgare som 
deltog i valet till Europaparlamentet 
efterlyser fler åtgärder på EU-nivå inom 
dessa två politikområden, där behörigheten 
delas mellan EU och de nationella 
myndigheterna16.

B. Resultaten av den 
Eurobarometerundersökning som 
parlamentet beställde efter valet till 
Europaparlamentet 2019 visar att 
situationen för ekonomin (44 procent) och 
miljön (37 procent) var de två viktigaste 
prioriteringarna för väljarna, vilket inte 
visar om medborgare som deltog i valet till 
Europaparlamentet efterlyser fler eller 
färre åtgärder på EU-nivå inom dessa två 
politikområden, där behörigheten delas 
mellan EU och de nationella 
myndigheterna, eller om åtgärderna på 
dessa områden bör samordnas eller 
harmoniseras16.

_____________________ _____________________
16 Eurobarometer 91.5, EU-valet 2019: Har 
EU-valet fått en ny dimension?, 
Europaparlamentet, september 2019.

16 Eurobarometer 91.5, EU-valet 2019: Har 
EU-valet fått en ny dimension?, 
Europaparlamentet, september 2019.
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Ändringsförslag 28
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
för ID-gruppen
Betänkande A9-0211/2020
Pascal Durand
Utvärdering av valen till Europaparlamentet
(2020/2088 (INI))

Förslag till resolution
Skäl I

Förslag till resolution Ändringsförslag

I. Könsfördelningen bland 
Europaparlamentets ledamöter har 
visserligen förbättrats (41 procent kvinnor 
2019 jämfört med 37 procent 2014), men 
ett parlament med jämn könsfördelning 
har ännu inte uppnåtts. Dessa siffror 
döljer stora skillnader mellan 
medlemsstaterna och de många 
utmaningar som måste övervinnas om 
man ska kunna uppnå en jämn 
könsfördelning.

I. Könsfördelningen bland 
Europaparlamentets ledamöter har 
förändrats (41 procent kvinnor 2019 
jämfört med 37 procent 2014). Dessa 
siffror döljer stora skillnader mellan 
medlemsstaterna.
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Ändringsförslag 29
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
för ID-gruppen
Betänkande A9-0211/2020
Pascal Durand
Utvärdering av valen till Europaparlamentet
(2020/2088 (INI))

Förslag till resolution
Skäl K

Förslag till resolution Ändringsförslag

K. Europas mångfacetterade och 
mångkulturella samhälle måste företrädas 
bättre i Europaparlamentet.

K. Europaparlamentets 
sammansättning bestäms genom val av 
företrädare för medborgarna med allmän 
och lika rösträtt.

Or. en
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Ändringsförslag 30
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
för ID-gruppen
Betänkande A9-0211/2020
Pascal Durand
Utvärdering av valen till Europaparlamentet
(2020/2088 (INI))

Förslag till resolution
Skäl T

Förslag till resolution Ändringsförslag

T. Förfarandet med toppkandidater är 
ännu inte färdigutvecklat. Det saknas 
bland annat möjlighet för toppkandidater 
att ställa upp som officiella kandidater, 
vilket skulle göra det möjligt för alla 
europeiska väljare att rösta på den 
toppkandidat som de föredrar och att 
känna till vilka kandidaterna till 
ordförandeskapet för kommissionen är 
och hur de valts av europeiska politiska 
partier. Systemet med toppkandidater 
samt gränsöverskridande listor, om 
sådana införs, bör vara öppet för 
koalitioner av europeiska politiska partier 
eller rörelser, eller rentav för blandade 
koalitioner av politiska partier och 
rörelser, så länge de har ett gemensamt 
politiskt program och en gemensam 
toppkandidat. Parlamentet tog upp denna 
fråga i sitt beslut av den 7 februari 2018 
om översynen av ramavtalet om 
förbindelserna mellan Europaparlamentet 
och Europeiska kommissionen20.

T. Förfarandet med toppkandidater 
har klart och tydligt misslyckats. 
Förfarandet med toppkandidater kan inte 
fungera eftersom det inte finns något 
europeiskt folk (demos) som grund för en 
EU-omfattande demokrati.

_______________________
20 Antagna texter, P8_TA(2018)0030.
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Ändringsförslag 31
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
för ID-gruppen
Betänkande A9-0211/2020
Pascal Durand
Utvärdering av valen till Europaparlamentet
(2020/2088 (INI))

Förslag till resolution
Skäl V

Förslag till resolution Ändringsförslag

V. Det faktum att endast 8 procent av 
de tillfrågade i undersökningen uppgav att 
de röstade i det senaste valet för att 
påverka valet av kommissionens nästa 
ordförande visar tydligt på att förfarandet 
för valet av kommissionens ordförande 
måste klargöras snarast möjligt och göras 
mer insynsvänligt för väljarna.

V. Det faktum att endast 8 procent av 
de tillfrågade i undersökningen uppgav att 
de röstade i det senaste valet för att 
påverka valet av kommissionens nästa 
ordförande visar tydligt på att förfarandet 
för valet av kommissionens ordförande 
endast tycks intressera 8 procent av 
väljarna.

__________________________ __________________________
21 Eurobarometer 91.5, september 2019. 21 Eurobarometer 91.5, september 2019.
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Ändringsförslag 32
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
för ID-gruppen
Betänkande A9-0211/2020
Pascal Durand
Utvärdering av valen till Europaparlamentet
(2020/2088 (INI))

Förslag till resolution
Skäl W

Förslag till resolution Ändringsförslag

W. Institutionella förslag, såsom 
gränsöverskridande listor, i enlighet med 
parlamentets resolution av den 7 februari 
2018 om Europaparlamentets 
sammansättning, varigenom europeiska 
politiska partier och rörelser hamnar mer i 
centrum för valet till Europaparlamentet, 
en omvandling av rådet till en andra 
kammare i unionens lagstiftande 
församling, i enlighet med förslaget i 
parlamentets resolution av den 16 februari 
2017 om möjliga utvecklingar och 
justeringar av den nuvarande institutionella 
strukturen för Europeiska unionen, eller 
införande av en möjlighet för europeiska 
politiska partier och rörelser att bilda 
koalitioner före valet, skulle kunna bidra 
till att valet till Europaparlamentet 
omvandlas till ett verkligt europeiskt val, i 
stället för den samling av 27 separata 
nationella val som det utgör i dag.

W. Institutionella förslag, såsom 
gränsöverskridande listor, i enlighet med 
parlamentets resolution av den 7 februari 
2018 om Europaparlamentets 
sammansättning, varigenom europeiska 
politiska partier och rörelser hamnar mer i 
centrum för valet till Europaparlamentet, 
en omvandling av rådet till en andra 
kammare i unionens lagstiftande 
församling, i enlighet med förslaget i 
parlamentets resolution av den 16 februari 
2017 om möjliga utvecklingar och 
justeringar av den nuvarande institutionella 
strukturen för Europeiska unionen, eller 
införande av en möjlighet för europeiska 
politiska partier och rörelser att bilda 
koalitioner före valet, är dömda att 
misslyckas eftersom det saknas en 
gemensam europeisk identitet, liksom det 
saknas stöd från medborgarna i EU:s 
medlemsstater, vilket tydligt visas genom 
de valresultat som uppnås av EU-
skeptiska politiska krafter.
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Ändringsförslag 33
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans
för ID-gruppen
Betänkande A9-0211/2020
Pascal Durand
Utvärdering av valen till Europaparlamentet
(2020/2088 (INI))

Förslag till resolution
Skäl AA

Förslag till resolution Ändringsförslag

AA. Europeiska politiska partier och 
stiftelser skapar förutsättningar för en 
framgångsrik europeisk politisk debatt, 
både under och efter valet till 
Europaparlamentet, och de bör synliggöras 
i högre grad. Mot bakgrund av denna 
viktiga roll bör europeiska politiska 
partier och politiska stiftelser säkerställa 
största möjliga finansiella transparens i 
fråga om de medel de förvaltar, särskilt 
när det gäller medel från EU:s budget.

AA. Europeiska politiska partier och 
stiftelser skapar visserligen förutsättningar 
för en framgångsrik europeisk politisk 
debatt, men de bör inte blanda sig i de 
valförfaranden som sker på nationell 
nivå, eftersom dessa är de enda trovärdiga 
källorna till politisk legitimitet i valet till 
Europaparlamentet.

Or. en
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Ändringsförslag 34
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
för ID-gruppen
Betänkande A9-0211/2020
Pascal Durand
Utvärdering av valen till Europaparlamentet
(2020/2088 (INI))

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar det 
högre valdeltagandet i valet till 
Europaparlamentet 2019. Det visar att 
trenden med sjunkande valdeltagande i 
Europa kan vändas. Parlamentet ger dock 
samtidigt uttryck för besvikelse över det 
fortsatt stora antal personer som avstod 
från att rösta och över att uppemot hälften 
av alla röstberättigade väljare i EU inte 
röstade. Parlamentet erkänner den viktiga 
roll som kampanjer ledda av EU-
institutionerna och det civila samhällets 
organisationer spelar för att öka 
valdeltagandet, särskilt parlamentets 
kampanj Den här gången röstar jag. 
Parlamentet betonar att fler åtgärder måste 
vidtas på lokal, regional, nationell och 
europeisk nivå för att uppmuntra väljarna 
att delta i valet till Europaparlamentet. 
Parlamentet anser att detta högre 
valdeltagande visar att en ökande andel av 
medborgarna är av uppfattningen att EU är 
rätt nivå för att hantera vår tids 
utmaningar, såsom ekonomin och en 
hållbar tillväxt, klimatförändringarna och 
miljöskyddet, social ojämlikhet och 
bristande jämställdhet, den digitala 
revolutionen, främjande av frihet, 
mänskliga rättigheter och demokrati, samt 
befolkningsstrukturen, och geopolitiska 
frågor, till exempel migration och 
utrikespolitik, säkerhetsfrågor och EU:s 

1. Europaparlamentet välkomnar det 
högre valdeltagandet i valet till 
Europaparlamentet 2019. Det visar att 
trenden med sjunkande valdeltagande i 
Europa kan vändas. Parlamentet ger dock 
samtidigt uttryck för besvikelse över det 
fortsatt stora antal personer som avstod 
från att rösta och över att uppemot hälften 
av alla röstberättigade väljare i EU inte 
röstade. Parlamentet erkänner den viktiga 
roll som kampanjer ledda av EU-
institutionerna och det civila samhällets 
organisationer spelar för att öka 
deltagandet av väljare som är för EU, 
särskilt parlamentets partiska kampanj Den 
här gången röstar jag, som inriktades på 
ett integrationspräglat narrativ genom 
starka budskap om hur den europeiska 
sammanhållningen är utsatt för hot från 
euroskeptiska krafter. Parlamentet menar 
att en sådan strategi ytterligare alienerar 
och utestänger kritiker och dem som är 
missnöjda med EU:s nuvarande riktning, 
och stärker bilden av EU som en 
odemokratisk institution som står över 
folket, inte utgörs av folket och definitivt 
inte tjänar folket. Parlamentet betonar att 
fler åtgärder måste vidtas på lokal, 
regional, nationell och europeisk nivå för 
att säkerställa att väljarna och de som 
väljer att inte rösta gör medvetna beslut i 
samband med valet till Europaparlamentet. 
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roll i världen. Parlamentet uppmanar därför 
samtliga EU-institutioner att ta sitt ansvar 
och agera utifrån det mandat som de direkt 
eller indirekt har fått av medborgarna.

Parlamentet anser att detta högre 
valdeltagande visar att en ökande andel av 
medborgarna är av uppfattningen att EU är 
en av de lämpliga nivåerna för att hantera 
vår tids utmaningar, såsom ekonomin och 
en hållbar tillväxt, klimatförändringarna 
och miljöskyddet, social ojämlikhet och 
bristande jämställdhet, den digitala 
revolutionen, främjande av frihet, 
mänskliga rättigheter och demokrati, samt 
befolkningsstrukturen, och geopolitiska 
frågor, till exempel migration och 
utrikespolitik, säkerhetsfrågor och EU:s 
roll i världen. Parlamentet uppmanar därför 
samtliga EU-institutioner att ta sitt ansvar 
och agera utifrån det mandat som de direkt 
eller indirekt har fått av medborgarna.
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Ändringsförslag 35
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Gerolf Annemans, 
Peter Kofod
för ID-gruppen
Betänkande A9-0211/2020
Pascal Durand
Utvärdering av valen till Europaparlamentet
(2020/2088 (INI))

Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet beklagar att 
kampanjen ”Den här gången röstar jag” 
var partisk, vilket framgår av att det fanns 
ett särskilt avsnitt om vad EU ”gör för 
dig”, att kampanjorganisatörerna 
samarbetade med starkt integrationistiska 
partner såsom Unga europeiska 
federalister (Jeunes Européens 
Fédéralistes – JEF), 
Europafederalisternas förbund (UEF) 
och muslimska organisationers förbund i 
Europa (Federation of Islamic 
Organisations in Europe) som har 
väldokumenterad koppling till 
Muslimska brödraskapet och leddes av 
den kontroversiella Yusuf al-Qaradawi då 
Europaparlamentsvalet ägde rum, och att 
politiska idéer i riktning mot ytterligare 
europeisk integration fördes fram och fick 
gehör, såsom inrättandet av en EU-armé, 
en EU-finansminister och möjlighet att ta 
ut direkta egna medel i form av EU-
skatter.

Or. en
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Ändringsförslag 36
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans
för ID-gruppen
Betänkande A9-0211/2020
Pascal Durand
Utvärdering av valen till Europaparlamentet
(2020/2088 (INI))

Förslag till resolution
Punkt 1b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet konstaterar att 
dess informationskampanj inför valet till 
Europaparlamentet 2019 tilldelades en 
budget på 36,3 miljoner euro. Parlamentet 
anser att det inte är upp till ett parlament 
att organisera kommunikationen kring 
sina egna val, och är oroat över att detta 
bryter mot principerna om EU-
institutionernas neutralitet.

Or. en


