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18.11.2020 A9-0211/37

Alteração37
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Peter Kofod, 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 4

Proposta de resolução Alteração

4. Congratula se com o facto de o 
equilíbrio de género no Parlamento ter 
melhorado na sequência das últimas 
eleições; salienta, no entanto, que ainda 
existe margem para melhorias adicionais, 
com vista a alcançar um Parlamento 
genuinamente equilibrado em termos de 
género e reconhece que existem 
diferenças significativas entre os 
Estados-Membros, com alguns a elegerem 
mais de 50 % de mulheres e outros a não 
elegerem uma única deputada ao 
Parlamento Europeu; exorta os 
Estados-Membros e as instituições da 
União a tomarem todas as medidas 
necessárias a fim de promover o princípio 
da igualdade entre homens e mulheres ao 
longo de todo o processo eleitoral; 
salienta, a este respeito, a importância das 
listas de candidatos equilibradas em 
termos de género; exorta a Comissão, em 
cooperação com o Parlamento e outros 
organismos, como a Comissão de Veneza, 
a formular recomendações dirigidas aos 
Estados-Membros, com vista a aumentar 
a representação das mulheres no 
Parlamento Europeu; apela à 
apresentação de listas de candidatos que 
incluam um número igual de candidatos 
de ambos os sexos em lugares elegíveis, 
por exemplo através da utilização de listas 
alternadas de candidatos femininos e 

4. Regista o facto de o equilíbrio de 
género no Parlamento ter melhorado na 
sequência das últimas eleições; considera 
que os eleitores votam nos candidatos com 
base nas suas competências e não no seu 
género; considera, por conseguinte, que o 
equilíbrio de género não é um indicador 
qualitativo válido de representatividade 
dos eleitores e de responsabilização 
perante os mesmos;
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masculinos ou de métodos equivalentes, 
uma vez que muitos Estados-Membros 
não dispõem de uma legislação que 
garanta a paridade política nas eleições;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/38

Alteração38
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 6

Proposta de resolução Alteração

6. Observa que apenas alguns 
deputados ao Parlamento Europeu 
pertencem a minorias étnicas, linguísticas e 
outras22; considera que a luta contra o 
racismo e a eliminação de situações de 
exclusão e discriminação é um dever 
decorrente dos valores da UE e da Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia; salienta que é necessário 
envidar mais esforços a nível nacional e 
europeu para continuar a reforçar a 
inclusão nas listas eleitorais e a respetiva 
eleição das minorias étnicas e insta os 
Estados-Membros e os partidos políticos 
que participam nas eleições europeias a 
adotarem medidas proativas para 
aumentar a representação dos grupos 
sub-representados;

___________
22Comunicação da Comissão, de 19 de 
junho de 2020, intitulada «Relatório sobre 
as eleições para o Parlamento Europeu de 
2019» (COM(2020) 0252).

6. Observa que apenas alguns 
deputados ao Parlamento Europeu 
pertencem a minorias étnicas, linguísticas e 
outras22; considera que os candidatos são 
eleitos com base no mérito das suas ideias 
e não com base nos critérios acima 
referidos;

____________
22Comunicação da Comissão, de 19 de 
junho de 2020, intitulada «Relatório sobre 
as eleições para o Parlamento Europeu de 
2019» (COM(2020) 0252).

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/39

Alteração39
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 10

Proposta de resolução Alteração

10. Faz notar que culturas eleitorais 
díspares conduziram a uma série de 
sistemas eleitorais diferentes; recomenda 
que seja garantida, através de 
regulamentos, recomendações e 
orientações claros, a harmonização de 
uma lei eleitoral unificada, bem como a 
igualdade de voto para os cidadãos da 
UE, nomeadamente no que se refere ao 
direito de registar um partido e de se 
candidatar a eleições, ao acesso às urnas, 
à apresentação de candidatos, à 
acessibilidade, ao voto por procuração ou 
à distância e aos dias da eleição;

10. Faz notar que culturas eleitorais 
díspares conduziram a uma série de 
sistemas eleitorais diferentes; louva essa 
diversidade democrática como uma mais 
valia;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/40

Alteração40
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 14

Proposta de resolução Alteração

14. Entende que o processo de 
candidatos cabeças de lista não permitiu 
chegar a uma presidência da Comissão 
Europeia após as eleições de 2019, devido, 
em primeiro lugar, à falta de melhorias 
introduzidas na aplicação do princípio dos 
candidatos cabeças de lista após a 
experiência de 2014 e, em segundo lugar, 
à falta de informação e de compreensão 
do processo entre os cidadãos da UE; 
tenciona reformar o processo democrático 
de escolha da presidência da Comissão 
antes das próximas eleições europeias de 
2024; observa, contudo, que a eleição do 
Presidente da Comissão passa sempre por 
garantir o apoio da maioria dos deputados 
ao Parlamento Europeu, para que os 
resultados eleitorais sejam plenamente 
tidos em conta, conforme previsto no 
Tratado de Lisboa;

14. Considera que o mecanismo dos 
cabeças de lista não tem qualquer 
interesse para os cidadãos e é contrário 
aos Tratados; recorda que o Parlamento 
votou contra a criação de listas 
transnacionais em 7 de fevereiro de 2018; 
observa que a prática de realizar várias 
votações até se alcançar o resultado 
pretendido está a tornar-se uma firme 
tradição da União Europeia; rejeita 
categoricamente a criação de listas 
transnacionais e o mecanismo dos 
cabeças de lista;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/41

Alteração41
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 21

Proposta de resolução Alteração

21. Sublinha que as alterações 
propostas ao Direito primário da UE no 
presente relatório, que refletem o papel 
político cada vez maior da Comissão no 
quadro da UE, devem incluir também a 
responsabilidade individual e coletiva da 
Comissão perante o Parlamento e o 
Conselho, bem como a transformação do 
Conselho numa segunda câmara 
legislativa da União;

21. Sublinha que as alterações 
propostas ao Direito primário da UE no 
presente relatório, que refletem o papel 
político cada vez maior da Comissão no 
quadro da UE, exigem uma alteração dos 
Tratados, que deve ser objeto de referendo 
nos Estados-Membros, a fim de reforçar a 
legitimidade pública;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/42

Alteração42
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Antonio Maria Rinaldi, 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 26

Proposta de resolução Alteração

26. Considera que a interferência 
ilegítima nos processos eleitorais não é 
um fenómeno com origem exclusivamente 
no estrangeiro; entende que os algoritmos 
de promoção de conteúdos das 
plataformas de redes sociais devem ser 
fiscalizados e, se for caso disso, regulados, 
a fim de garantir que as informações 
disponibilizadas aos cidadãos não sejam 
tendenciosas, bem como de proteger o seu 
direito à informação durante e após as 
campanhas eleitorais;

26. Reitera que as alegações de 
interferência se devem basear em provas 
sólidas e coerentes e não em alegações 
não fundamentadas, como ocorreu após o 
referendo sobre o Brexit; manifesta 
preocupação relativamente à utilização, 
por vezes instrumental, de expressões 
como «notícias falsas», «discurso de 
ódio» e «desinformação» para promover a 
introdução de legislação que compromete 
a liberdade de expressão e o direito à 
informação; entende que a definição do 
quadro jurídico da liberdade de expressão 
e a regulamentação do conteúdo das 
plataformas devem continuar a ser uma 
prerrogativa nacional;

Or. en



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

PT Unida na diversidade PT

18.11.2020 A9-0211/43

Alteração43
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Antonio Maria Rinaldi
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0211/2020
Pascal Durand
Balanço das eleições europeias
(2020/2088(INI))

Proposta de resolução
N.º 27-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 27-A. Sublinha o papel muito importante 
dos institutos de sondagens na 
estruturação dos debates públicos; refere 
a sua incapacidade crescente de fornecer 
uma imagem realista da opinião pública 
durante as principais eleições; solicita a 
esses organismos que repensem as suas 
metodologias e métodos de comunicação, 
a fim de evitar as críticas de que estão a 
tentar influenciar a opinião pública em 
vez de a analisar;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/44

Alteração44
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 31-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 31-A. Salienta, contudo, que o 
Regulamento 1141/2014 já foi alterado 
duas vezes; manifesta preocupação 
relativamente ao facto de a última 
alteração ter sido realizada apenas dois 
meses antes das eleições europeias de 
maio de 2019, contrariando as 
recomendações da Comissão de Veneza; 
observa que uma nova revisão não iria 
contribuir para reforçar a confiança dos 
cidadãos nos partidos europeus e nas 
fundações europeias;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/45

Alteração 45
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 34

Proposta de resolução Alteração

34. Solicita uma estratégia 
coordenada a nível europeu destinada a 
garantir a cobertura mediática das 
eleições europeias, garantindo, 
nomeadamente, que as agendas políticas 
das diferentes forças políticas europeias 
sejam objeto de debate, que os candidatos 
que concorrem às eleições europeias 
sejam convidados nos diferentes 
Estados-Membros e que exista cobertura 
dos eventos realizados durante a 
campanha;

34. Respeita a independência dos 
meios de comunicação social e evita 
tentar definir a sua agenda;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/46

Alteração 46
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 35

Proposta de resolução Alteração

35. Incentiva os organismos públicos 
de radiodifusão a organizarem e emitirem, 
como parte da sua competência de 
prestação de informação ao público, 
debates entre os candidatos cabeças de 
lista, bem como entre os candidatos ao 
Parlamento Europeu;

35. Respeita a independência dos 
organismos públicos de radiodifusão e 
abstém-se de tentar definir uma agenda 
política, ou de interferir ou exercer 
qualquer tipo de pressão;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/47

Alteração 47
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 36

Proposta de resolução Alteração

36. Considera que o resultado das 
eleições europeias constitui um sinal claro 
de uma reflexão institucional aprofundada 
que permitirá aos cidadãos, à sociedade 
civil e aos seus representantes traçar o 
futuro da União; sublinha que o surto de 
COVID 19 tornou ainda mais premente 
um processo de reforma institucional a 
nível europeu; insta, por conseguinte, 
todos os parceiros institucionais a 
assumirem as suas responsabilidades e a 
realizarem uma Conferência sobre o 
Futuro da Europa que seja ambiciosa, 
interativa e inclusiva, aberta aos cidadãos, 
à sociedade civil e aos seus representantes 
e que reforce a democracia representativa 
e a resiliência da UE, através da 
consecução de resultados concretos, bem 
como a darem seguimento às conclusões 
da Conferência, que deveria originar 
alterações significativas às políticas e à 
arquitetura institucional da União e dar 
um novo impulso ao projeto Europeu;

36. Considera que o resultado das 
eleições europeias constitui um sinal claro 
de uma reflexão institucional aprofundada 
que permitirá aos cidadãos traçar o futuro 
da União; 

Or. en


