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Ändringsförslag 37
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Peter Kofod, Gerolf Annemans
för ID-gruppen

Betänkande A9-0211/2020
Pascal Durand
Utvärdering av valen till Europaparlamentet
(2020/2088(INI))

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar det 
faktum att könsfördelningen i parlamentet 
har förbättrats till följd av det senaste valet. 
Parlamentet betonar dock att det 
fortfarande finns utrymme för ytterligare 
förbättringar för att uppnå ett verkligt 
jämställt parlament, och konstaterar att 
det förekommer stora skillnader mellan 
medlemsstaterna, från att välja mer än 
50 procent kvinnor till att inte välja en 
enda kvinnlig ledamot av 
Europaparlamentet. Medlemsstaterna och 
unionsinstitutionerna uppmanas att vidta 
alla de åtgärder som behövs för att främja 
jämställdhetsprincipen genom hela 
valprocessen. I samband med detta 
understryker parlamentet betydelsen av 
könsbalanserade kandidatlistor. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
i samarbete med parlamentet och andra 
organ, till exempel 
Venedigkommissionen, utarbeta 
rekommendationer till medlemsstaterna i 
syfte att öka andelen kvinnor i 
Europaparlamentet, och begär att det ska 
införas kandidatlistor med lika många 
manliga och kvinnliga kandidater på 
valbara platser, till exempel genom 
användning av varvade listor eller andra 
motsvarande metoder, eftersom det i 
många medlemsstater inte finns någon 
lagstiftning som garanterar politisk 

4. Europaparlamentet konstaterar att 
könsfördelningen i parlamentet har 
förbättrats till följd av det senaste valet. 
Parlamentet är av uppfattningen att 
väljarna röstar på kandidater på grund av 
deras kompetens och inte på grund av 
deras kön, och är därför övertygat om att 
en jämn könsfördelning inte en giltig 
kvalitativ indikator för representativitet 
för och ansvarighet inför väljarna.
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jämlikhet i samband med val.
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18.11.2020 A9-0211/38

Ändringsförslag 38
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 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet konstaterar att 
endast ett fåtal ledamöter av 
Europaparlamentet tillhör etniska, 
språkliga och andra minoriteter22. 
Parlamentet anser att kampen mot rasism 
samt åtgärder för att eliminera 
utestängning och diskriminering utgör en 
skyldighet som härrör från EU:s värden 
och Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. Parlamentet 
betonar att mer behöver göras på 
nationell och europeisk nivå för att 
ytterligare öka inkluderingen i 
kandidatlistor och valet av minoriteter, 
samt uppmanar medlemsstater och 
politiska partier som deltar i valet till 
Europaparlamentet att anta proaktiva 
åtgärder för att öka underrepresenterade 
gruppers representation.
___________
22 Kommissionens meddelande av den 19 
juni 2020 Rapport om 2019 års val till 
Europaparlamentet (COM(2020)0252).

6. Europaparlamentet konstaterar att 
endast ett fåtal ledamöter av 
Europaparlamentet tillhör etniska, 
språkliga och andra minoriteter22. 
Parlamentet anser att kandidater väljs på 
grund av sina idéer och inte på grund av 
ovannämnda kriterier.

____________
22 Kommissionens meddelande av den 19 
juni 2020 Rapport om 2019 års val till 
Europaparlamentet (COM(2020)0252).

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/39

Ändringsförslag 39
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 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet konstaterar att 
olika valkulturer har lett till en rad olika 
valsystem. Parlamentet anser att tydliga 
bestämmelser, rekommendationer och 
riktlinjer bör säkerställa tillnärmning i 
riktning mot en enhetlig europeisk vallag 
och lika rösträtt för unionsmedborgarna, 
särskilt när det gäller rätten att registrera 
ett parti och att vara valbar, tillgång till 
valsedlar, rätten att ställa upp med 
kandidater, tillgänglighet, 
fullmaktsröstning eller röstning på 
distans samt valdagar.

10. Europaparlamentet konstaterar att 
olika valkulturer har lett till en rad olika 
valsystem. Parlamentet lovordar denna 
demokratiska mångfald som är en styrka.

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/40

Ändringsförslag 40
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 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet anser att 
anledningen till att förfarandet med 
toppkandidater inte ledde till att man fick 
fram en ordförande för Europeiska 
kommissionen efter valet 2019 var dels att 
inga förbättringar i tillämpningen av 
principen om toppkandidater gjorts 
baserat på erfarenheterna från 2014, dels 
att man gentemot unionsmedborgarna 
inte förklarat processen och därmed inte 
heller bidragit till ökad förståelse bland 
dem. Parlamentet har för avsikt att 
reformera den demokratiska processen 
för att välja ut en ordförande för 
kommissionen före nästa val till 
Europaparlamentet 2024. Parlamentet 
konstaterar dock att valet av 
kommissionens ordförande alltid är 
beroende av stöd från en majoritet av 
Europaparlamentets ledamöter, så att 
valresultatet beaktas fullt ut, i enlighet 
med Lissabonfördraget.

14. Europaparlamentet anser att 
toppkandidatsmekanismen är ointressant 
för medborgarna och strider mot 
fördragen. Parlamentet röstade emot 
upprättandet av nationsövergripande 
listor den 7 februari 2018. Parlamentet 
konstaterar att bruket att genomföra flera 
omröstningar tills det önskade resultatet 
har uppnåtts håller på att bli en gedigen 
tradition i Europeiska unionen. 
Parlamentet avvisar kategoriskt 
upprättandet av nationsövergripande 
listor och toppkandidatsmekanismen.

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/41

Ändringsförslag 41
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 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet påpekar att de 
ändringar av EU:s primärrätt som föreslås i 
detta betänkande och som återspeglar 
kommissionens ökade politiska roll inom 
EU-ramen även bör omfatta 
kommissionens individuella och kollektiva 
ansvar gentemot parlamentet och rådet 
samt en omvandling av rådet till en andra 
kammare i unionens lagstiftande 
församling.

21. Europaparlamentet påpekar att de 
ändringar av EU:s primärrätt som föreslås i 
detta betänkande och som återspeglar 
kommissionens ökade politiska roll inom 
EU-ramen kräver en fördragsändring, 
som bör bli föremål för folkomröstningar 
i medlemsstaterna för att uppnå större 
legitimitet i medborgarnas ögon.

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/42

Ändringsförslag 42
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Antonio Maria Rinaldi, Gerolf Annemans
för ID-gruppen

Betänkande A9-0211/2020
Pascal Durand
Utvärdering av valen till Europaparlamentet
(2020/2088(INI))

Förslag till resolution
Punkt 26

Förslag till resolution Ändringsförslag

26. Europaparlamentet är av 
uppfattningen att olaglig inblandning i 
valprocesser inte uteslutande är en 
utländsk företeelse. Parlamentet anser att 
de sociala mediernas innehållsfrämjande 
algoritmer måste granskas och vid behov 
regleras för att säkerställa att den 
information som finns tillgänglig för 
medborgarna inte snedvrids och att deras 
rätt till information skyddas under 
valkampanjer och även i andra 
sammanhang.

26. Europaparlamentet framhåller att 
anklagelser om inblandning bör baseras 
på solida och konsekventa bevis och inte 
på ogrundade påståenden, såsom efter 
folkomröstningen om brexit. Parlamentet 
är bekymrat över den ibland 
instrumentella användningen av uttryck 
såsom ”falska nyheter”, ”hatpropaganda” 
och ”desinformation” för att främja 
införandet av lagstiftning som hotar 
yttrandefriheten och rätten till 
information. Parlamentet anser att det 
måste förbli en nationell rättighet att 
fastställa den rättsliga ramen för 
yttrandefrihet och reglera plattformarnas 
innehåll.

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/43

Ändringsförslag 43
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Antonio Maria Rinaldi
för ID-gruppen

Betänkande A9-0211/2020
Pascal Durand
Utvärdering av valen till Europaparlamentet
(2020/2088(INI))

Förslag till resolution
Punkt 27a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 27a. Europaparlamentet understryker 
opinionsinstitutens mycket stora roll för 
struktureringen av den offentliga 
debatten. Parlamentet noterar att de i allt 
högre grad inte förmår ge en realistisk 
bild av den allmänna opinionen vid större 
val. Parlamentet uppmanar dessa organ 
att ompröva sina metoder och 
kommunikationsmetoder för att undgå 
kritik för att de försöker påverka den 
allmänna opinionen snarare än att 
analysera den.

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/44

Ändringsförslag 44
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 31a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 31a. Europaparlamentet betonar 
emellertid att förordning (EG) nr 
1141/2014 redan har ändrats två gånger. 
Parlamentet uttrycker oro över att den 
senaste ändringen gjordes endast två 
månader före valet till Europaparlamentet 
i maj 2019, vilket strider mot 
Venedigkommissionens 
rekommendationer. Parlamentet påpekar 
att en ytterligare översyn inte skulle bidra 
till att stärka allmänhetens förtroende för 
europeiska politiska partier och stiftelser.

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/45

Ändringsförslag 45
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 34

Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet efterlyser en 
samordnad strategi på EU-nivå för att 
säkerställa mediernas bevakning av valet 
till Europaparlamentet, särskilt genom att 
se till att de politiska dagordningarna för 
de olika europeiska politiska aktörerna 
debatteras, att valbara kandidater i valet 
till Europaparlamentet i de olika 
medlemsstaterna bjuds in och att även de 
olika kampanjevenemangen omfattas.

34. Europaparlamentet respekterar 
mediernas oberoende och avstår från att 
försöka fastställa deras dagordning åt 
dem.

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/46

Ändringsförslag 46
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 35

Förslag till resolution Ändringsförslag

35. Europaparlamentet uppmuntrar 
offentliga programföretag att anordna och 
sända debatterna mellan 
toppkandidaterna, samt mellan valbara 
kandidater i valet till Europaparlamentet, 
som en del av deras uppdrag att hålla 
allmänheten informerad.

35. Europaparlamentet respekterar 
offentliga programföretags oberoende och 
avstår från att sätta en politisk 
dagordning, blanda sig i eller utöva några 
som helst påtryckningar.

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/47

Ändringsförslag 47
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 36

Förslag till resolution Ändringsförslag

36. Europaparlamentet anser att 
resultatet av valet till Europaparlamentet 
utgör en tydlig signal om behovet av 
djupgående institutionell reflektion som 
gör det möjligt för medborgarna, det civila 
samhället och deras företrädare att 
utforma unionens framtid. Parlamentet 
understryker att covid-19-utbrottet har 
understrukit det akuta behovet av en 
institutionell reformprocess på EU-nivå. 
Parlamentet uppmanar därför alla 
institutionella partner att ta sitt ansvar 
och genomföra en ambitiös, interaktiv och 
inkluderande konferens om Europas 
framtid som är öppen för medborgarna, 
det civila samhället och deras företrädare 
och som stärker den representativa 
demokratin och EU:s motståndskraft 
genom att uppnå konkreta resultat, och 
att följa upp slutsatserna från 
konferensen, vilket bör leda till betydande 
förändringar av EU:s politik och 
institutionella struktur och blåsa nytt liv i 
det europeiska projektet.

36. Europaparlamentet anser att 
resultatet av valet till Europaparlamentet 
utgör en tydlig signal om behovet av 
djupgående institutionell reflektion som 
gör det möjligt för medborgarna att 
utforma unionens framtid. 

Or. en


