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18.11.2020 A9-0211/37

Grozījums Nr. 37
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Peter Kofod, Gerolf Annemans
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

Ziņojums A9-0211/2020
Pascal Durand
Eiropas vēlēšanu izvērtēšana
(2020/2088(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. atzinīgi vērtē to, ka pēdējās 
vēlēšanas ir uzlabojies dzimumu līdzsvars 
Parlamentā; tomēr uzsver, ka joprojām ir 
iespējams panākt uzlabojumus, lai 
panāktu dzimumu ziņā patiešām 
līdzsvarotu Parlamenta sastāvu, un atzīst, 
ka starp dalībvalstīm pastāv ievērojamas 
atšķirības, jo ir gan tādas dalībvalstis, 
kurās Eiropas Parlamentā tika ievēlēts 
vairāk nekā 50 % sieviešu, gan 
dalībvalstis, kurās netika ievēlēta neviena 
sieviete; aicina dalībvalstis un Savienības 
iestādes veikt visus nepieciešamos 
pasākumus, lai veicinātu vīriešu un 
sieviešu līdztiesības principu visā vēlēšanu 
procesā; šajā sakarā uzsver, cik svarīgi ir 
nodrošināt dzimumu līdzsvara ievērošanu 
deputātu kandidātu sarakstos; aicina 
Komisiju sadarbībā ar Eiropas 
Parlamentu un citām struktūrām, 
piemēram, Venēcijas komisiju, formulēt 
ieteikumus dalībvalstīm nolūkā panākt 
sieviešu pārstāvības palielināšanu Eiropas 
Parlamentā, un aicina ieviest kandidātu 
sarakstus, kuros būtu vienāds skaits 
vīriešu un sieviešu, piemēram, izmantojot 
dzimumu paritātes sarakstus vai citas 
līdzvērtīgas metodes, jo daudzās 
dalībvalstīs nav nekādu tiesību aktu, kas 
nodrošinātu politisko paritāti vēlēšanās;

4. pieņem zināšanai to, ka pēdējās 
vēlēšanas ir uzlabojies dzimumu līdzsvars 
Parlamentā; uzskata, ka vēlētāji balso par 
kandidātiem viņu kompetences, nevis 
dzimuma dēļ; tāpēc ir pārliecināts, ka 
dzimumu līdzsvars nav pamatots 
kvalitatīvais rādītājs, kas raksturotu 
vēlētāju pārstāvību vai atbildību vēlētāju 
priekšā;
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18.11.2020 A9-0211/38

Grozījums Nr. 38
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

Ziņojums A9-0211/2020
Pascal Durand
Eiropas vēlēšanu izvērtēšana
(2020/2088(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. norāda, ka tikai daži Eiropas 
Parlamenta deputāti pieder etniskajām, 
lingvistiskajām un cita veida 
minoritātēm22; uzskata, ka cīņa pret 
rasismu un atstumtības un 
diskriminācijas izskaušana ir no ES 
vērtībām un Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas izrietošs pienākums; 
uzsver, ka valstu un Eiropas līmenī ir 
jādara vairāk, lai turpmāk palielinātu 
iekļautību vēlēšanu sarakstos un 
veicinātu minoritāšu pārstāvju ievēlēšanu, 
un aicina dalībvalstis un politiskās 
partijas, kuras piedalās Eiropas 
Parlamenta vēlēšanās, pieņemt proaktīvus 
pasākumus, lai palielinātu nepietiekami 
pārstāvētu grupu pārstāvību;

___________
22 Komisijas 2020. gada 19. jūnija 
paziņojums “Ziņojums par 2019. gada 
Eiropas Parlamenta vēlēšanām” 
(COM(2020)0252).

6. norāda, ka tikai daži Eiropas 
Parlamenta deputāti pieder etniskajām, 
lingvistiskajām un cita veida 
minoritātēm22; uzskata, ka kandidātus 
ievēlē, izvērtējot viņu nostāju, nevis 
balstoties uz iepriekšminētajiem 
kritērijiem;

____________
22 Komisijas 2020. gada 19. jūnija 
paziņojums “Ziņojums par 2019. gada 
Eiropas Parlamenta vēlēšanām” 
(COM(2020)0252).

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/39

Grozījums Nr. 39
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

Ziņojums A9-0211/2020
Pascal Durand
Eiropas vēlēšanu izvērtēšana
(2020/2088(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. norāda, ka atšķirīgu vēlēšanu 
tradīciju rezultātā ir izveidojies atšķirīgu 
vēlēšanu sistēmu klāsts; iesaka izstrādāt 
skaidrus noteikumus, ieteikumus un 
pamatnostādnes, kuru nolūks būtu panākt 
tuvināšanos ceļā uz vienotu Eiropas 
vēlēšanu likumu un ES pilsoņu balss 
vienlīdzību, jo īpaši attiecībā uz tiesībām 
reģistrēt partiju un kandidēt vēlēšanās, 
tikt iekļautam vēlēšanu biļetenā, 
kandidātu pieteikšanu, piekļūstamību, 
balsojuma pilnvarojumu vai attālinātu 
balsošanu, kā arī vēlēšanu dienām;

10. norāda, ka atšķirīgu vēlēšanu 
tradīciju rezultātā ir izveidojies atšķirīgu 
vēlēšanu sistēmu klāsts; augstu vērtē šo 
demokrātijas daudzveidību un uzskata to 
par priekšrocību;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/40

Grozījums Nr. 40
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

Ziņojums A9-0211/2020
Pascal Durand
Eiropas vēlēšanu izvērtēšana
(2020/2088(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzskata, ka pēc 2019. gada 
vēlēšanām Eiropas Komisijas 
priekšsēdētāju izvirzīto kandidātu procesā 
neizdevās izraudzīties tāpēc, ka, pirmkārt, 
šajā procesā pēc 2014. gadā gūtās 
pieredzes netika veikti nekādi uzlabojumi, 
un otrkārt, tāpēc ka ES iedzīvotājiem šis 
process netika izskaidrots un viņiem par to 
neradās izpratne; plāno līdz nākamajām 
Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kas 
notiks 2024. gadā, reformēt demokrātisko 
procesu, kādā izraudzīsies Komisijas 
priekšsēdētāju; tomēr norāda, ka 
Komisijas priekšsēdētāja ievēlēšana 
jebkurā gadījumā ir atkarīga no Eiropas 
Parlamenta deputātu vairākuma atbalsta 
iegūšanas, lai pilnībā tiktu ņemti vērā 
vēlēšanu rezultāti, kā paredzēts Lisabonas 
līgumā;

14. uzskata, ka izvirzīto kandidātu 
mehānisms iedzīvotājus nekādi neinteresē 
un ir pretrunā Līgumiem; atgādina, ka 
Parlaments 2018. gada 7. februārī 
nobalsoja pret transnacionālu sarakstu 
izveidi; norāda, ka atkārtotu balsojumu 
rīkošana par vienu un to pašu tematu, līdz 
balsojumā tiek gūts vēlamais rezultāts, 
kļūst par iesakņojušos Eiropas Savienības 
tradīciju; kategoriski noraida 
transnacionālu sarakstu izveides iespēju 
un izvirzīto kandidātu mehānismu;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/41

Grozījums Nr. 41
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

Ziņojums A9-0211/2020
Pascal Durand
Eiropas vēlēšanu izvērtēšana
(2020/2088(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. norāda, ka šajā ziņojumā 
ierosinātajās izmaiņās ES primārajos 
tiesību aktos, kas atspoguļo Komisijas 
pieaugošo politisko lomu ES sistēmā, būtu 
jāietver arī Komisijas individuālā un 
kolektīvā atbildība Parlamenta un 
Padomes priekšā, kā arī Padomes 
pārveide par Savienības otro 
likumdošanas palātu;

21. norāda, ka, lai īstenotu šajā 
ziņojumā ierosinātās izmaiņas ES 
primārajos tiesību aktos, kas atspoguļo 
Komisijas pieaugošo politisko lomu ES 
sistēmā, ir jāgroza Līgumi, kam savukārt 
būtu nepieciešams dalībvalstīs rīkot 
referendumus, lai stiprinātu sabiedrisko 
leģitimitāti;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/42

Grozījums Nr. 42
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Antonio Maria Rinaldi, Gerolf Annemans
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

Ziņojums A9-0211/2020
Pascal Durand
Eiropas vēlēšanu izvērtēšana
(2020/2088(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. uzskata, ka nelikumīga 
iejaukšanās vēlēšanu norisē nav parādība, 
kas būtu raksturīga tikai ārvalstīm; 
uzskata, ka ir jāpārbauda un vajadzības 
gadījumā jāreglamentē sociālo 
plašsaziņas līdzekļu platformu satura 
popularizēšanas algoritmi, lai 
nodrošinātu, ka pilsoņiem pieejamā 
informācija ir objektīva un ka gan 
vēlēšanu kampaņu laikā, gan kopumā tiek 
aizsargātas viņu tiesības uz informāciju;

26. uzstāj, ka apsūdzības par 
iejaukšanos būtu jāpamato ar 
pārliecinošiem un konsekventiem 
pierādījumiem, nevis nepamatotiem 
apgalvojumiem kā pēc Brexit 
referenduma; ir nobažījies par to, ka tādas 
frāzes kā “viltus ziņas”, “naida runa” un 
“dezinformācija” dažkārt tiek izmantotas 
kā līdzekļi, lai popularizētu tādu tiesību 
aktu ieviešanu, kuri apdraud vārda 
brīvību un tiesības uz informāciju; 
uzskata, ka vārda brīvības tiesiskā 
regulējuma noteikšanai un platformu 
satura reglamentēšanai jāpaliek 
dalībvalstu ziņā;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/43

Grozījums Nr. 43
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Antonio Maria Rinaldi
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

Ziņojums A9-0211/2020
Pascal Durand
Eiropas vēlēšanu izvērtēšana
(2020/2088(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 27.a uzsver, cik svarīga loma 
sabiedrisko debašu strukturēšanā ir 
sabiedriskās domas izpētes institūtiem; 
norāda, ka to spēja reālistiski atainot 
sabiedrisko domu nozīmīgu vēlēšanu 
norises laikā pastāvīgi samazinās; aicina 
sabiedriskās domas izpētes struktūras 
pārvērtēt izmantoto metodiku un saziņas 
veidus, lai izvairītos no kritikas par to, ka 
tās cenšas nevis analizēt, bet gan ietekmēt 
sabiedrisko domu;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/44

Grozījums Nr. 44
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

Ziņojums A9-0211/2020
Pascal Durand
Eiropas vēlēšanu izvērtēšana
(2020/2088(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
31.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 31.a tomēr uzsver, ka Regula 1141/2014 
divreiz jau ir grozīta; pauž bažas par to, 
ka pēdējie grozījumi tika veikti tikai divus 
mēnešus pirms 2019. gada maija Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām, pārkāpjot 
Venēcijas komisijas ieteikumu; norāda, 
ka tās turpmāka pārskatīšana nekādi 
nestiprinās sabiedrības uzticēšanos 
Eiropas politiskajām partijām un 
fondiem;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/45

Grozījums Nr. 45
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

Ziņojums A9-0211/2020
Pascal Durand
Eiropas vēlēšanu izvērtēšana
(2020/2088(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. prasa izstrādāt koordinētu Eiropas 
līmeņa stratēģiju Eiropas Parlamenta 
vēlēšanu atspoguļošanai plašsaziņas 
līdzekļos, jo īpaši nodrošinot, ka tiek 
apspriesta dažādo Eiropas līmeņa 
politisko spēku politiskā darba kārtība, ka 
tiek uzaicināti Eiropas Parlamenta 
vēlēšanu kandidāti no dažādām 
dalībvalstīm un ka tiek atspoguļoti 
priekšvēlēšanu kampaņu pasākumi;

34. ievēro mediju neatkarību un 
atturas no savu nostādņu uzspiešanas 
tiem;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/46

Grozījums Nr. 46
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

Ziņojums A9-0211/2020
Pascal Durand
Eiropas vēlēšanu izvērtēšana
(2020/2088(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
35. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

35. mudina sabiedriskās 
raidorganizācijas rīkot un pārraidīt 
izvirzīto kandidātu debates, kā arī Eiropas 
Parlamenta deputātu kandidātu debates, 
jo informēt sabiedrību ir viņu kā 
kandidātu pienākums;

35. ievēro sabiedrisko 
raidorganizāciju neatkarību un atturas no 
savu politisko nostādņu uzspiešanas, 
iejaukšanās un jebkāda spiediena 
izdarīšanas;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/47

Grozījums Nr. 47
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

Ziņojums A9-0211/2020
Pascal Durand
Eiropas vēlēšanu izvērtēšana
(2020/2088(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
36. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36. uzskata, ka Eiropas Parlamenta 
vēlēšanu rezultāts ir nepārprotams 
aicinājums rūpīgi pārdomāt iestāžu darba 
organizāciju, lai iedzīvotāji, pilsoniskā 
sabiedrība un to pārstāvji varētu veidot 
Savienības nākotni; uzsver, ka Covid-19 
pandēmijas dēļ ir saasinājusi vajadzību 
pēc Eiropas līmeņa institucionālām 
reformām; tāpēc aicina visus 
institucionālos partnerus uzņemties 
atbildību un aizvadīt vērienīgu, 
interaktīvu un iekļaujošu konferenci par 
Eiropas nākotni, kas būtu atvērta 
pilsoņiem, pilsoniskajai sabiedrībai un tās 
pārstāvjiem un kas nostiprinātu 
pārstāvības demokrātiju un ES noturību, 
panākot taustāmus rezultātus, un veikt 
turpmākus pasākumus attiecībā uz 
konferences secinājumiem, kuriem 
vajadzētu rosināt nozīmīgas izmaiņas 
Eiropas Savienības politikas virzienos un 
institucionālajā uzbūvē un no jauna 
stiprināt Eiropas projektu;

36. uzskata, ka Eiropas Parlamenta 
vēlēšanu rezultāts ir nepārprotams 
aicinājums rūpīgi pārdomāt iestāžu darba 
organizāciju, lai iedzīvotāji varētu veidot 
Savienības nākotni; 

Or. en


