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18.11.2020 A9-0211/37

Τροπολογία37
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Peter Kofod, Gerolf Annemans
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0211/2020
Pascal Durand
Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών
(2020/2088(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι η ισόρροπη εκπροσώπηση 
των φύλων στο Κοινοβούλιο έχει 
βελτιωθεί μετά τις τελευταίες εκλογές· 
τονίζει, ωστόσο, ότι υπάρχει ακόμη 
περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση 
προκειμένου να επιτευχθεί ένα 
πραγματικά ισορροπημένο από άποψη 
φύλου Κοινοβούλιο και αναγνωρίζει ότι 
υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ 
των κρατών μελών, από την εκλογή 
γυναικών σε ποσοστό άνω του 50 % έως 
τη μη εκλογή ούτε μίας γυναίκας 
βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 
καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά 
όργανα της Ένωσης να λάβουν κάθε 
αναγκαίο μέτρο για να προαγάγουν την 
αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών καθ’ όλη την εκλογική 
διαδικασία· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι 
είναι σημαντική η ισόρροπη 
εκπροσώπηση των δύο φύλων στα 
εκλογικά ψηφοδέλτια· καλεί την 
Επιτροπή, σε συνεργασία με το 
Κοινοβούλιο και άλλα όργανα, όπως η 
Επιτροπή της Βενετίας, να διατυπώσει 
συστάσεις προς τα κράτη μέλη με σκοπό 
την αύξηση της εκπροσώπησης των 
γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
και ζητεί την κατάρτιση ψηφοδελτίων με 
ίσο αριθμό ανδρών και γυναικών 
υποψηφίων σε εκλόγιμες θέσεις, για 

4. σημειώνει το γεγονός ότι η 
ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο 
Κοινοβούλιο έχει βελτιωθεί μετά τις 
τελευταίες εκλογές· πιστεύει ότι οι 
ψηφοφόροι ψηφίζουν τους υποψηφίους 
με βάση τις ικανότητές τους και όχι το 
φύλο τους· είναι, ως εκ τούτου, 
πεπεισμένο ότι η ισόρροπη εκπροσώπηση 
των φύλων δεν αποτελεί έγκυρο ποιοτικό 
δείκτη αντιπροσωπευτικότητας και 
λογοδοσίας έναντι των ψηφοφόρων·
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παράδειγμα μέσω συστημάτων εναλλαγής 
ανδρών/γυναικών στα ψηφοδέλτια ή 
άλλων ισοδύναμων μεθόδων, δεδομένου 
ότι σε πολλά κράτη μέλη δεν υπάρχει 
νομοθεσία που να εξασφαλίζει πολιτική 
ισοτιμία για τις εκλογές·

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/38

Τροπολογία38
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0211/2020
Pascal Durand
Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών
(2020/2088(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. σημειώνει ότι λίγοι μόνο βουλευτές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανήκουν 
σε εθνοτικές, γλωσσικές και άλλες 
μειονότητες22· πιστεύει ότι η 
καταπολέμηση του ρατσισμού και η 
εξάλειψη του αποκλεισμού και των 
διακρίσεων αποτελούν καθήκον που 
απορρέει από τις αξίες της ΕΕ και από 
τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
τονίζει ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα 
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 
προκειμένου να αυξηθεί περαιτέρω η 
συμπερίληψη στα εκλογικά ψηφοδέλτια 
και η εκλογή των μειονοτήτων, και καλεί 
τα κράτη μέλη και τα πολιτικά κόμματα 
που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές 
εκλογές να εγκρίνουν προορατικά μέτρα 
για την αύξηση της εκπροσώπησης των 
υποεκπροσωπούμενων ομάδων·
___________
22 Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης 
Ιουνίου 2020, με τίτλο «Έκθεση σχετικά 
με τις εκλογές του 2019 για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο» (COM(2020)0252).

6. σημειώνει ότι λίγοι μόνο βουλευτές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανήκουν 
σε εθνοτικές, γλωσσικές και άλλες 
μειονότητες22· πιστεύει ότι οι υποψήφιοι 
εκλέγονται με βάση την αξία των ιδεών 
τους και όχι με βάση τα προαναφερθέντα 
κριτήρια·

____________
22 Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης 
Ιουνίου 2020, με τίτλο «Έκθεση σχετικά 
με τις εκλογές του 2019 για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο» (COM(2020)0252).

Or. en
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Τροπολογία39
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0211/2020
Pascal Durand
Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών
(2020/2088(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει ότι οι αποκλίνουσες 
εκλογικές νοοτροπίες έχουν οδηγήσει σε 
μια σειρά διαφορετικών εκλογικών 
συστημάτων· συνιστά η προσέγγιση προς 
μια ενιαία ευρωπαϊκή εκλογική νομοθεσία 
και την ισότητα της ψήφου για τους 
πολίτες της ΕΕ να διασφαλίζεται από 
σαφείς κανονισμούς, συστάσεις και 
κατευθυντήριες γραμμές, ιδίως όσον 
αφορά το δικαίωμα των κομμάτων να 
εγγράφονται και να θέτουν υποψηφιότητα 
στις εκλογές, την πρόσβαση στα 
ψηφοδέλτια, τη στελέχωση των 
ψηφοδελτίων, την προσβασιμότητα, την 
ψηφοφορία δι’ αντιπροσώπου ή την εξ 
αποστάσεως ψηφοφορία, και τις ημέρες 
διεξαγωγής των εκλογών·

10. σημειώνει ότι οι αποκλίνουσες 
εκλογικές νοοτροπίες έχουν οδηγήσει σε 
μια σειρά διαφορετικών εκλογικών 
συστημάτων· επικροτεί αυτή τη 
δημοκρατική πολυμορφία ως δύναμη·

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/40

Τροπολογία40
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0211/2020
Pascal Durand
Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών
(2020/2088(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. είναι της άποψης ότι οι λόγοι για 
τους οποίους η διαδικασία των 
κορυφαίων υποψηφίων απέτυχε να 
καθορίσει τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής μετά τις εκλογές του 2019 
είναι πως, αφενός, δεν θεσπίστηκαν 
βελτιώσεις στην εφαρμογή της αρχής των 
κορυφαίων υποψηφίων μετά την εμπειρία 
του 2014 και, αφετέρου, δεν υπήρξαν 
επεξηγήσεις και κατανόηση της 
διαδικασίας από τους πολίτες της ΕΕ· 
προτίθεται να μεταρρυθμίσει τη 
δημοκρατική διαδικασία επιλογής του 
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
πριν από τις επόμενες ευρωπαϊκές 
εκλογές του 2024· σημειώνει, ωστόσο, ότι 
η εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής 
εξαρτάται πάντα από την εξασφάλιση της 
υποστήριξης της πλειοψηφίας των 
βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ούτως ώστε να 
λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα εκλογικά 
αποτελέσματα, όπως προβλέπεται στη 
Συνθήκη της Λισαβόνας·

14. θεωρεί ότι ο μηχανισμός των 
κορυφαίων υποψηφίων δεν παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τους πολίτες και 
αντίκειται στις Συνθήκες· υπενθυμίζει ότι 
το Κοινοβούλιο καταψήφισε τη 
δημιουργία υπερεθνικών ψηφοδελτίων 
στις 7 Φεβρουαρίου 2018· σημειώνει ότι 
η πρακτική της διεξαγωγής πολλαπλών 
ψηφοφοριών έως ότου επιτευχθεί το 
επιθυμητό αποτέλεσμα καθίσταται μια 
σταθερή παράδοση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· απορρίπτει κατηγορηματικά τη 
δημιουργία υπερεθνικών ψηφοδελτίων 
και τον μηχανισμό κορυφαίων 
υποψηφίων·

Or. en



AM\1218604EL.docx PE658.420v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

18.11.2020 A9-0211/41

Τροπολογία41
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0211/2020
Pascal Durand
Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών
(2020/2088(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει ότι οι αλλαγές στο 
πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ οι οποίες 
προτείνονται στο πλαίσιο της παρούσας 
έκθεσης αντικατοπτρίζουν τον αυξημένο 
πολιτικό ρόλο της Επιτροπής εντός του 
πλαισίου της ΕΕ, θα πρέπει δε να 
περιλαμβάνουν επίσης την ατομική και 
συλλογική ευθύνη της Επιτροπής έναντι 
του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
καθώς και τη μετατροπή του Συμβουλίου 
σε δεύτερο νομοθετικό σώμα της 
Ένωσης·

21. επισημαίνει ότι οι αλλαγές στο 
πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ οι οποίες 
προτείνονται στο πλαίσιο της παρούσας 
έκθεσης, αντικατοπτρίζουν τον αυξημένο 
πολιτικό ρόλο της Επιτροπής εντός του 
πλαισίου της ΕΕ, απαιτούν δε 
τροποποίηση των Συνθηκών, η οποία θα 
πρέπει να υποβληθεί σε δημοψηφίσματα 
στα κράτη μέλη, προκειμένου να 
ενισχυθεί η δημόσια νομιμοποίηση·

Or. en
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Τροπολογία42
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Antonio Maria Rinaldi, Gerolf Annemans
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0211/2020
Pascal Durand
Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών
(2020/2088(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. θεωρεί ότι η παράνομη παρέμβαση 
στις εκλογικές διαδικασίες δεν αποτελεί 
αποκλειστικά ξένο φαινόμενο· πιστεύει ότι 
οι αλγόριθμοι που προωθούν το 
περιεχόμενο στις πλατφόρμες κοινωνικής 
δικτύωσης πρέπει να ελέγχονται και, εάν 
χρειάζεται, να ρυθμίζονται, προκειμένου 
να διασφαλίζεται πως οι πληροφορίες που 
διατίθενται στους πολίτες δεν είναι 
μεροληπτικές και πως το δικαίωμα των 
πολιτών στην ενημέρωση προστατεύεται 
κατά τη διάρκεια των προεκλογικών 
εκστρατειών και πέραν αυτών·

26 επιμένει ότι οι ισχυρισμοί για 
παρέμβαση θα πρέπει να βασίζονται σε 
αξιόπιστα και συνεκτικά αποδεικτικά 
στοιχεία και όχι σε αβάσιμους 
ισχυρισμούς, όπως συνέβη μετά το 
δημοψήφισμα για το Brexit· εκφράζει την 
ανησυχία του για την ενίοτε σκόπιμη 
χρήση εκφράσεων όπως «ψευδείς 
ειδήσεις», «ρητορική μίσους» και 
«παραπληροφόρηση» για την προώθηση 
της θέσπισης νομοθεσίας που θέτει σε 
κίνδυνο την ελευθερία της έκφρασης και 
το δικαίωμα στην ενημέρωση· πιστεύει 
ότι ο καθορισμός του νομικού πλαισίου 
για την ελευθερία της έκφρασης και η 
ρύθμιση του περιεχομένου των 
πλατφορμών πρέπει να παραμείνουν 
εθνική αρμοδιότητα·

Or. en
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Τροπολογία43
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Antonio Maria Rinaldi
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0211/2020
Pascal Durand
Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών
(2020/2088(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 27a. υπογραμμίζει τον πολύ σημαντικό 
ρόλο που διαδραματίζουν τα ινστιτούτα 
δημοσκοπήσεων στη διάρθρωση του 
δημόσιου διαλόγου· επισημαίνει την 
αυξανόμενη αδυναμία τους να παράσχουν 
μια ρεαλιστική εικόνα της κοινής γνώμης 
κατά τη διάρκεια μεγάλων εκλογικών 
αναμετρήσεων· καλεί τους φορείς αυτούς 
να επανεξετάσουν τη μεθοδολογία και τις 
μεθόδους επικοινωνίας τους, προκειμένου 
να αποφύγουν την κριτική ότι 
προσπαθούν να επηρεάσουν την κοινή 
γνώμη και όχι να την αναλύσουν·

Or. en
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Τροπολογία44
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0211/2020
Pascal Durand
Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών
(2020/2088(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 31a. τονίζει, ωστόσο, ότι ο κανονισμός 
1141/2014 έχει ήδη τροποποιηθεί δύο 
φορές· εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η πιο πρόσφατη τροποποίηση 
πραγματοποιήθηκε μόλις δύο μήνες πριν 
από τις ευρωπαϊκές εκλογές του Μαΐου 
2019, κατά παράβαση των συστάσεων 
που εξέδωσε η Επιτροπή της Βενετίας· 
επισημαίνει ότι μια περαιτέρω 
αναθεώρηση δεν θα συμβάλει καθόλου 
στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του 
κοινού στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα 
και ιδρύματα·

Or. en
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Τροπολογία 45
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0211/2020
Pascal Durand
Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών
(2020/2088(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. ζητεί συντονισμένη στρατηγική σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο για να εξασφαλιστεί η 
κάλυψη των ευρωπαϊκών εκλογών από τα 
μέσα ενημέρωσης, ιδίως με τη 
διασφάλιση της συζήτησης των 
πολιτικών θεματολογίων των διάφορων 
ευρωπαϊκών πολιτικών δυνάμεων, την 
πρόσκληση υποψηφίων για τις 
ευρωπαϊκές εκλογές σε διαφορετικά 
κράτη μέλη και την κάλυψη των 
προεκλογικών εκδηλώσεων·

34. σέβεται την ανεξαρτησία των 
μέσων ενημέρωσης και δεν προσπαθεί να 
καθορίσει το θεματολόγιό τους·

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/46

Τροπολογία 46
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0211/2020
Pascal Durand
Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών
(2020/2088(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. ενθαρρύνει τους δημόσιους 
ραδιοτηλεοπτικούς φορείς να 
διοργανώνουν και να μεταδίδουν 
συζητήσεις μεταξύ κορυφαίων 
υποψηφίων, καθώς και μεταξύ 
υποψηφίων για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της εντολής 
τους για ενημέρωση του κοινού·

35. σέβεται την ανεξαρτησία των 
δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και 
αποφεύγει να συμμετέχει στον καθορισμό 
της πολιτικής τους ατζέντας, να 
παρεμβαίνει ή να ασκεί οποιαδήποτε 
πίεση·

Or. en
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Τροπολογία 47
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0211/2020
Pascal Durand
Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών
(2020/2088(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. θεωρεί ότι το αποτέλεσμα των 
ευρωπαϊκών εκλογών αποτελεί σαφή 
ένδειξη ότι οι θεσμικές πτυχές της ΕΕ 
πρέπει να εξεταστούν ενδελεχώς, ώστε οι 
πολίτες, η κοινωνία των πολιτών και οι 
εκπρόσωποί τους να έχουν τη δυνατότητα 
να διαμορφώσουν το μέλλον της Ένωσης· 
υπογραμμίζει ότι η έξαρση της νόσου 
COVID-19 έχει αυξήσει τον επείγοντα 
χαρακτήρα της διαδικασίας θεσμικής 
μεταρρύθμισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 
καλεί, ως εκ τούτου, όλους τους 
θεσμικούς εταίρους να αναλάβουν τις 
ευθύνες τους και να διεξαγάγουν μια 
φιλόδοξη, διαδραστική και χωρίς 
αποκλεισμούς Διάσκεψη για το μέλλον 
της Ευρώπης, ανοικτή στους πολίτες, την 
κοινωνία των πολιτών και τους 
εκπροσώπους τους, η οποία θα ενισχύσει 
την αντιπροσωπευτική δημοκρατία και 
την ανθεκτικότητα της ΕΕ με την 
επίτευξη απτών αποτελεσμάτων, και να 
δώσουν συνέχεια στα συμπεράσματα της 
Διάσκεψης, η οποία αναμένεται να 
επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις 
πολιτικές και τη θεσμική αρχιτεκτονική 
της ΕΕ, και να αναζωογονήσει το 
ευρωπαϊκό εγχείρημα·

36. θεωρεί ότι το αποτέλεσμα των 
ευρωπαϊκών εκλογών αποτελεί σαφή 
ένδειξη ότι οι θεσμικές πτυχές της ΕΕ 
πρέπει να εξεταστούν ενδελεχώς, ώστε οι 
πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να 
διαμορφώσουν το μέλλον της Ένωσης· 
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