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Pozměňovací návrh 1
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 2 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Listinu základních 
práv Evropské unie, zejména na článek 39 
a čl. 52 odst. 1,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Právní východisko 2 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Všeobecnou 
deklaraci lidských práv, a zejména na její 
článek 21,

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Právní východisko 2 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Mezinárodní pakt o 
občanských a politických právech, a 
zejména na jeho článek 25,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 4
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Právní východisko 2 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Úmluvu OSN o 
právech osob se zdravotním postižením, a 
zejména na její článek 29,

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Právní východisko 2 d (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na evropský pilíř 
sociálních práv, a zejména na jeho zásadu 
1,

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Právní východisko 2 e (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Listinu základních 
práv Evropské unie, a zejména na její 
článek 21,

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
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Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira, Gabriele Bischoff, 
Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Právní východisko 14 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
13. února 2019 o stavu diskuse o 
budoucnosti Evropy,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Právní východisko 16 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své rozhodnutí ze 
dne 18. června 2020 o zřízení zvláštního 
výboru pro zahraniční vměšování do 
všech demokratických procesů v Evropské 
unii, včetně dezinformací, a o jeho 
působnosti, početním složení a funkčním 
období,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 16 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na rozsudek Soudního 
dvora Evropské unie (velkého senátu) ze 
dne 19. prosince 2019 ve věci C-502/19 
(rozhodnutí o předběžné otázce ve věci 
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Junqueras i Vies),

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Právní východisko 16 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na petici č. 0563/2019, 
kterou předložil(a) R.S., státní příslušnost: 
Německo, ve věci odepření práva být 
zapsán na seznam voličů,

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Právní východisko 16 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na informační zprávu 
Evropského hospodářského a sociálního 
výboru z bžezna 2019 „Skutečná práva 
osob se zdravotním postižením volit ve 
volbách do Evropského parlamentu“ 1a,
_________________
1a https://www.eesc.europa.eu/fr/our-
work/opinions-information-
reports/information-reports/la-realite-du-
droit-de-vote-aux-elections-europeennes-
pour-les-personnes-handicapees-rapport-
dinformation

Or. fr
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Pozměňovací návrh 12
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Právní východisko 16 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– vzhledem k práci Meziparlamentní 
unie pro rovnost žen a mužů, zejména k 
akčnímu plánu pro parlamenty s rovným 
přístupem k ženám a mužům 1a,
_________________
1a 
https://www.ipu.org/resources/publication
s/reference/2016-07/plan-action-gender-
sensitive-parliaments

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Právní východisko 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na článek 54 jednacího 
řádu,

– s ohledem na jednací řád a 
zejména na jeho článek 54,

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že u evropských 
voleb konaných v roce 2019 byla 
zaznamenána 50,2% účast (o osm procent 
více než v roce 2014), a jedná se tedy o 

A. vzhledem k tomu, že u evropských 
voleb konaných v roce 2019 byla 
zaznamenána 50,2% účast (o osm procent 
více než v roce 2014), a jedná se tedy o 
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nevyšší volební účast za posledních 20 let, 
což vyslalo pozitivní signál, že evropští 
občané věří, že mnohá jejich znepokojení 
mohou být vyřešena na úrovni EU;

nevyšší volební účast za posledních 20 let, 
což vyslalo pozitivní signál, že evropští 
občané věří, že mnohá jejich znepokojení 
mohou být vyřešena na úrovni EU; 
vzhledem k tomu, že s volbami, kterých se 
zúčastnila polovina občanů, se nelze 
spokojit; vzhledem k tomu, že toto číslo 
navíc zakrývá velké rozdíly mezi 
členskými státy; vzhledem k tomu, že 
pouze 18 % dotázaných uvedlo, že věří, že 
jejich hlas může „něco změnit“ 1a; 
vzhledem k tomu, že rostoucí účast tudíž 
nemůže být jediným kritériem, které je 
třeba sledovat; vzhledem k tomu, že 
hlasování rovněž odráží nespokojenost 
části populace s budováním Evropy a její 
stávající politikou;
_________________
1a https://www.europarl.europa.eu/at-
your-service/files/be-
heard/eurobarometer/2019/post-election-
survey-2019-complete-results/report/en-
post-election-survey-2019-report.pdf

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že u evropských 
voleb konaných v roce 2019 byla 
zaznamenána 50,2 % účast (o osm procent 
více než v roce 2014), a jedná se tedy o 
nevyšší volební účast za posledních 20 let, 
což vyslalo pozitivní signál, že evropští 
občané věří, že mnohá jejich znepokojení 
mohou být vyřešena na úrovni EU;

A. vzhledem k tomu, že u evropských 
voleb konaných v roce 2019 byla 
zaznamenána 50,2 % účast (o osm procent 
více než v roce 2014), a jedná se tedy o 
nejvyšší volební účast za posledních 20 let;

Or. es



AM\1210438CS.docx 9/136 PE655.711v01-00

CS

Pozměňovací návrh 16
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira, Gabriele Bischoff, 
Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že u evropských 
voleb konaných v roce 2019 byla 
zaznamenána 50,2% účast (o osm procent 
více než v roce 2014), a jedná se tedy o 
nevyšší volební účast za posledních 20 let, 
což vyslalo pozitivní signál, že evropští 
občané věří, že mnohá jejich znepokojení 
mohou být vyřešena na úrovni EU;

A. vzhledem k tomu, že u evropských 
voleb konaných v roce 2019 byla 
zaznamenána 50,2% účast (o osm procent 
více než v roce 2014), a jedná se tedy o 
nejvyšší volební účast za posledních 20 let, 
což vyslalo pozitivní signál, že evropští 
občané věří, že mnohá jejich znepokojení 
mohou být vyřešena na úrovni EU; 
vzhledem k tomu, že účast v roce 2019 
zůstává i nadále nízká a že je třeba více 
usilovat o to, aby se zvýšila ve volbách v 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Brice Hortefeux

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že u evropských 
voleb konaných v roce 2019 byla 
zaznamenána 50,2% účast (o osm procent 
více než v roce 2014), a jedná se tedy o 
nevyšší volební účast za posledních 20 let, 
což vyslalo pozitivní signál, že evropští 
občané věří, že mnohá jejich znepokojení 
mohou být vyřešena na úrovni EU;

A. vzhledem k tomu, že u evropských 
voleb konaných v roce 2019 byla 
zaznamenána 50,6% účast (o osm procent 
více než v roce 2014), a jedná se tedy o 
nejvyšší volební účast za posledních 20 let, 
což vyslalo pozitivní signál, protože to 
ukazuje na rostoucí zájem evropských 
občanů o evropské otázky a dopad 
evropských předpisů na jejich každodenní 
život;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 18
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira, Gabriele Bischoff, 
Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že výsledky 
průzkumu Eurobarometru, který zadal 
Evropský parlament po volbách do 
Evropského parlamentu, ukazují, že stav 
hospodářství a životního prostředí 
představovaly pro voliče dvě hlavní 
priority, což jasně ukazuje, že občané, 
kteří se účastní evropských voleb, chtějí v 
těchto dvou oblastech politiky sdílené 
pravomoci mezi EU a členskými státy 
přijmout více opatření na evropské 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že správná volba 
volebního systému vytváří vhodné 
prostředí, aby občané mohli věřit ve své 
základní demokratické právo hlasovat pro 
své demokratické zástupce a aby zároveň 
političtí zástupci naslouchali svým 
voličům a zastupovali jejich zájem, a jako 
taková buduje u občanů schopnost řešit 
různé životní situace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že vyšší volební 
účast byla částečně způsobena vyšší účastí 
mladých lidí;

B. vzhledem k tomu, že vyšší volební 
účast byla částečně způsobena vyšší účastí 
mladých lidí, ačkoli lidé starší 40 let se na 
hlasování podílejí stále více; vzhledem k 
tomu, že více než 50 % mladých lidí volí z 
pocitu občanské povinnosti a z pocitu 
naléhavosti řešení klimatických změn1a;
_________________
1a https://www.europarl.europa.eu/at-
your-service/files/be-
heard/eurobarometer/2019/post-election-
survey-2019-complete-results/report/en-
post-election-survey-2019-report.pdf 

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira, Gabriele Bischoff, 
Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že zásadní 
význam pro proevropský diskurz před 
volbami do Evropského parlamentu mělo 
neochabující zapojení občanské 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Jorge Buxadé Villalba
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že v důsledku 
vyšší volební účasti si v konečném 
důsledku polepšili euroskeptici, což by 
mělo být považováno za varování pro 
evropskou integraci, zejména v některých 
členských státech, kde volby vyhráli 
ultrapravicoví extremisté a protievropské 
síly;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 23
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že v důsledku 
vyšší volební účasti si v konečném 
důsledku polepšili euroskeptici, což by 
mělo být považováno za varování pro 
evropskou integraci, zejména v některých 
členských státech, kde volby vyhráli 
ultrapravicoví extremisté a protievropské 
síly;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že v důsledku C. vzhledem k tomu, že v důsledku 
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vyšší volební účasti si v konečném 
důsledku polepšili euroskeptici, což by 
mělo být považováno za varování pro 
evropskou integraci, zejména v některých 
členských státech, kde volby vyhráli 
ultrapravicoví extremisté a protievropské 
síly;

vyšší volební účasti si v konečném 
důsledku polepšili euroskeptici, což by 
mělo být považováno za varování pro 
evropskou integraci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že v důsledku 
vyšší volební účasti si v konečném 
důsledku polepšili euroskeptici, což by 
mělo být považováno za varování pro 
evropskou integraci, zejména v některých 
členských státech, kde volby vyhráli 
ultrapravicoví extremisté a protievropské 
síly;

C. vzhledem k tomu, že v důsledku 
vyšší volební účasti si polepšili jak 
euroskeptici, což by mělo být považováno 
za varování pro evropskou integraci, 
zejména v některých členských státech, 
kde volby vyhráli ultrapravicoví extremisté 
a protievropské síly, tak i proevropské 
strany, které získaly hlasy mladších 
generací;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Loránt Vincze

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že v důsledku 
vyšší volební účasti si v konečném 
důsledku polepšili euroskeptici, což by 
mělo být považováno za varování pro 
evropskou integraci, zejména v některých 
členských státech, kde volby vyhráli 

C. vzhledem k tomu, že největší účast 
občanů za 20 let svědčí o silném zájmu 
občanů na utváření budoucnosti Unie a 
může být připsána několika důvodům, 
jako je nárůst počtu voličů, kteří 
podporují EU nebo kteří se domnívají, že 
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ultrapravicoví extremisté a protievropské 
síly;

jejich hlas může v EU přispět ke změně1a;

_________________
1a Povolební průzkum v roce 2019: 
https://www.europarl.europa.eu/at-your-
service/files/be-
heard/eurobarometer/2019/post-election-
survey-2019-complete-results/report/en-
post-election-survey-2019-report.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že v důsledku 
vyšší volební účasti si v konečném 
důsledku polepšili euroskeptici, což by 
mělo být považováno za varování pro 
evropskou integraci, zejména v některých 
členských státech, kde volby vyhráli 
ultrapravicoví extremisté a protievropské 
síly;

C. vzhledem k tomu, že v důsledku 
vyšší volební účasti si v konečném 
důsledku polepšili euroskeptici, což by 
mělo být považováno za varování pro 
evropskou integraci, zejména v některých 
členských státech, kde volby vyhrála 
extrémní pravice;

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Esteban González Pons, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Roberta Metsola, Vangelis 
Meimarakis, József Szájer, Andrius Kubilius, Karlo Ressler, Brice Hortefeux, Sven 
Simon, Mairead McGuinness, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan Štefanec, Danuta Maria 
Hübner, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že v důsledku 
vyšší volební účasti si v konečném 

C. vzhledem k tomu, že vyšší účast by 
neměla odvést naši pozornost od 
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důsledku polepšili euroskeptici, což by 
mělo být považováno za varování pro 
evropskou integraci, zejména v některých 
členských státech, kde volby vyhráli 
ultrapravicoví extremisté a protievropské 
síly;

skutečnosti, že si polepšila euroskeptická, 
populistická a nacionalistická hnutí; 
vzhledem k tomu, že mnohé z těchto 
radikálních sil z levicového i pravicového 
spektra jsou proti integračnímu projektu 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Brice Hortefeux

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že volební 
neúčast 49,4% při volbách do Evropského 
parlamentu v roce 2019 zůstává i tak 
vysoká a že volební účast je v jednotlivých 
členských státech velmi nerovnoměrná;

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že vyšší volební 
účast rovněž znamená, že občané EU 
chtějí, aby EU jednala rychle a účinně v 
důležitých záležitostech, jako je změna 
klimatu, migrace, ochrana základních 
práv a demokratizace;

vypouští se 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 31
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že vyšší volební 
účast rovněž znamená, že občané EU 
chtějí, aby EU jednala rychle a účinně v 
důležitých záležitostech, jako je změna 
klimatu, migrace, ochrana základních 
práv a demokratizace;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 32
Esteban González Pons, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Roberta Metsola, Vangelis 
Meimarakis, József Szájer, Andrius Kubilius, Karlo Ressler, Sven Simon, Mairead 
McGuinness, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan Štefanec, László Trócsányi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že vyšší volební 
účast rovněž znamená, že občané EU 
chtějí, aby EU jednala rychle a účinně v 
důležitých záležitostech, jako je změna 
klimatu, migrace, ochrana základních 
práv a demokratizace;

D. vzhledem k tomu, že vyšší volební 
účast rovněž znamená, že občané EU 
chtějí, aby EU jednala rychle a účinně;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Leila Chaibi, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že vyšší volební D. vzhledem k tomu, že vyšší volební 
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účast rovněž znamená, že občané EU 
chtějí, aby EU jednala rychle a účinně v 
důležitých záležitostech, jako je změna 
klimatu, migrace, ochrana základních práv 
a demokratizace;

účast rovněž znamená, že občané EU 
chtějí, aby EU jednala rychle, 
demokraticky a účinně v důležitých 
záležitostech, jako je sociální dumping, 
změna klimatu, migrace, ochrana 
základních práv a demokratizace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Brice Hortefeux

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že vyšší volební 
účast rovněž znamená, že občané EU 
chtějí, aby EU jednala rychle a účinně v 
důležitých záležitostech, jako je změna 
klimatu, migrace, ochrana základních 
práv a demokratizace;

D. vzhledem k tomu, že vyšší volební 
účast rovněž znamená, že občané EU 
chtějí, aby EU rychle a účinně reagovala 
na jejich největší obavy, kterými jsou 
zaměstnanost, životní náklady, zdraví, 
změna klimatu a migrace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Esteban González Pons, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Roberta Metsola, Vangelis 
Meimarakis, József Szájer, Andrius Kubilius, Karlo Ressler, Brice Hortefeux, Sven 
Simon, Mairead McGuinness, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan Štefanec, László Trócsányi, 
Danuta Maria Hübner, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že musíme 
postupovat účinněji a aktivněji při 
využívání všech komunikačních 
prostředků, včetně digitálních technologií, 
s cílem podpořit silnou vazbu mezi 
evropskými politickými rozhodnutími a 
pocitem sounáležitosti voličů s orgány 
EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 36
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že vyváženost 
žen a mužů se mezi poslanci Evropského 
parlamentu zlepšila (41 % žen v roce 2019 
oproti 37 % v roce 2014);

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 37
Leila Chaibi, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že vyváženost 
žen a mužů se mezi poslanci Evropského 
parlamentu zlepšila (41 % žen v roce 2019 
oproti 37 % v roce 2014);

E. vzhledem k tomu, že vyváženost 
žen a mužů se mezi poslanci Evropského 
parlamentu zlepšila (41 % žen v roce 2019 
oproti 37 % v roce 2014); vzhledem k 
tomu, že toto číslo skrývá velké rozdíly 
mezi členskými státy a mnoho výzev 
souvisejících s dosažením rovnosti žen a 
mužů, a to i v parlamentních výborech; 
vzhledem k tomu, že pouze několik 
členských států má zavedenu obecnou 
povinnost, aby politické strany měly 
vyvážené kandidátní listiny, na nichž se 
střídají muži a ženy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 38
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira, Raphaël Glucksmann
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že vyváženost 
žen a mužů se mezi poslanci Evropského 
parlamentu zlepšila (41 % žen v roce 2019 
oproti 37 % v roce 2014);

E. vzhledem k tomu, že vyváženost 
žen a mužů se mezi poslanci Evropského 
parlamentu zlepšila (41 % žen v roce 2019 
oproti 37 % v roce 2014); vzhledem k 
tomu, že Ursula von der Leyen je první 
předsedkyní Evropské komise a že její 
Komise má historicky největší podíl 
komisařek, kterých je 12;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že vyváženost 
žen a mužů se mezi poslanci Evropského 
parlamentu zlepšila (41 % žen v roce 2019 
oproti 37 % v roce 2014);

E. vzhledem k tomu, že genderové 
rozdíly mezi poslanci Evropského 
parlamentu se snížily (41 % žen v roce 
2019 oproti 37 % v roce 2014), aniž by 
však bylo dosaženo genderově 
vyváženéhoParlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že 
Meziparlamentní unie, jíž je Evropský 
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parlament přidruženým členem, požaduje 
přiměřené a spravedlivé zastoupení žen ve 
všech výborech, tedy nejen ve výborech, 
které se zabývají ženami, dětmi a rovností 
pohlaví, rodinou, zdravím nebo 
vzděláním; vzhledem k tomu, že nejde o 
zavedení „citlivého přístupu vůči ženám“ 
do těchto výborů, ale o povzbuzení žen k 
tomu, aby zaujaly místo úměrné jejich 
významu ve společnosti a sdílely své 
odborné znalosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 41
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že v Evropském 
parlamentu je třeba lépe zastupovat 
rozmanitou a multikulturní společnost 
Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že z dvaceti 
výborů Evropského parlamentu je pouze 
ve dvou zastoupeno více žen než mužů, a 
to ve Výboru pro práva žen a rovnost 
pohlaví (89%) a ve Výboru pro 
zaměstnanost a sociální věci; vzhledem k 
tomu, že paritní složení má pouze Výbor 
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pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin; vzhledem k tomu, že 
ve Výboru pro ústavní záležitosti zasedá 
pouze 19,5 % žen, v Rozpočtovém výboru 
24 % a ve Výboru pro zahraniční věci 26 
%; konečně vzhledem k tomu, že tato čísla 
neberou v úvahu rozdíl mezi členy a 
náhradníky, kde jsou náhradnice příliš 
často používány jako nastavitelná 
proměnná k dosažení parity;

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ec. vzhledem k tomu, že po evropských 
volbách patřilo pouze 5 % poslanců 
Evropského parlamentu k etnickým 
menšinám, i když ty představují 10 % 
evropské populace; vzhledem k tomu, že 
po odchodu britských poslanců 
Evropského parlamentu je pouze 24 
zvolených členů ze 705 poslanců EP 
odlišné barvy pleti, což je o 7 méně1a; 
_________________
1a ENAR’s Election Analysis – other 
minorities in the new European 
Parliament 2019–2025: https://www.enar-
eu.org/ENAR-s-Election-Analysis-Ethnic-
minorities-in-the-new-European-
Parliament-2019.

Or. fr

Pozměňovací návrh 44
Leila Chaibi

Návrh usnesení
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Bod odůvodnění E d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ed. vzhledem k tomu, že profese 
zvolených poslanců není součástí 
informací, které požadují správní útvary; 
vzhledem k tomu, že na druhou stranu je 
nutné zaměstnání volených poslanců 
uvést před volbou v prohlášení o 
finančních zájmech, ale správa 
Evropského parlamentu nemá k dispozici 
žádné souhrnné a veřejné informace o 
těchto údajích; vzhledem k tomu, že tyto 
informace předkládají vnitrostátní 
parlamenty; vzhledem k tomu, že je 
obtížné zjistit, jaká je sociální 
reprezentativnost Parlamentu; vzhledem k 
tomu, že je v obecném zájmu mít a 
zveřejňovat tyto informace, aby se 
zajistilo, že budou v Parlamentu řádně 
zastoupeny všechny socioprofesní 
kategorie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 45
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ee. vzhledem k tomu, že používání 
anglického jazyka bez tlumočení na 
vyjednávacích schůzích zpravodajů a 
stínových zpravodajů Evropského 
parlamentu, jakož i často pozdní nebo 
neexistující překlady textů evropských 
orgánů jsou další překážkou 
rozmanitějšího zastoupení evropské 
společnosti v Evropském parlamentu; 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 46
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že v 15 
členských státech jsou nadále omezována 
volební práva lidí se zdravotním 
postižením, což těmto občanům brání ve 
smysluplné účasti a zastupování v 
demokratických procesech;

F. vzhledem k tomu, že v 15 
členských státech jsou nadále omezována 
volební práva lidí se zdravotním 
postižením, což těmto občanům brání ve 
smysluplné účasti a zastupování v 
demokratických procesech; vzhledem k 
tomu, že právo volit je důležité zaručit v 
právu i v praxi; vzhledem k tomu, že podle 
EHSV je kvůli právním předpisům 
platným v jejich zemi přibližně 800 000 
občanů EU v 16 členských státech 
zbaveno práva účastnit se evropských 
voleb z důvodu svého zdravotního 
postižení nebo problémů souvisejících s 
jejich duševním zdravím; vzhledem k 
tomu, že mnoho lidí se zdravotním 
postižením chce volit ve volební místnosti, 
i když mají možnost využít jiné, vhodnější 
formy hlasování; vzhledem k tomu, že ve 
12 členských státech neumožňují 
vnitrostátní předpisy změnu volební 
místnosti přidělené na základě místa 
bydliště na místo, které lépe odpovídá 
povaze zdravotního postižení; vzhledem k 
tomu, že článek 29 Úmluvy OSN o 
právech osob se zdravotním postižením 
výslovně stanoví, že se smluvní strany 
zavazují zajistit, aby se osoby se 
zdravotním postižením mohly účinně a 
plně, na rovnoprávném základě s 
ostatními, podílet na politickém a 
veřejném životě, přímo nebo 
prostřednictvím svobodně volených 
zástupců;

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira, Gabriele Bischoff, 



PE655.711v01-00 24/136 AM\1210438CS.docx

CS

Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že v 15 
členských státech jsou nadále omezována 
volební práva lidí se zdravotním 
postižením, což těmto občanům brání ve 
smysluplné účasti a zastupování v 
demokratických procesech;

F. vzhledem k tomu, že v 15 
členských státech jsou nadále omezována 
volební práva lidí se zdravotním 
postižením, což těmto občanům brání ve 
smysluplné účasti a zastupování v 
demokratických procesech; vzhledem k 
tomu, že podle vnitrostátních pravidel 
nemohlo kvůli svým zdravotním 
postižením nebo duševním problémům v 
posledních volbách do Evropského 
parlamentu uplatnit své právo volit 
přibližně 800 000 občanů EU;1a

_________________
1a Informační zpráva Evropského 
hospodářského a sociálního výboru ze dne 
20. března 2019 „Skutečná práva osob se 
zdravotním postižením volit ve volbách do 
Evropského parlamentu“.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že demografické 
změny a proces stárnutí společností jsou 
faktory, které povedou ke zvýšení počtu 
osob pobývajících v zařízeních pro 
dlouhodobou péči a v nemocnicích; 
vzhledem k tomu, že je proto nutné 
podporovat zvláštní sledovaná opatření 
zavedená v mnoha členských státech ve 
prospěch těchto osob;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 49
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že dne 14. 
června 2019 zveřejnila španělská volební 
komise rozhodnutí, v němž vyhlásila 
jména zvolených poslanců Evropského 
parlamentu, jichž je za Španělsko celkem 
54, a že na seznamu bylo jméno Oriol 
Junqueras i Vies;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fb. vzhledem k tomu, že podle 
Soudního dvora Evropské unie (C-502/19) 
požívá osoba zvolená poslancem 
Evropského parlamentu na základě 
výsledků voleb a od jejich vyhlášení 
imunity zaručené článkem 9 Protokolu o 
výsadách a imunitách Evropské unie; 
vzhledem k tomu, že hlavní cíle stanovené 
v protokolu spočívají v zajištění toho, aby 
byla zabezpečena ochrana řádného 
fungování a nezávislosti orgánů EU; 
vzhledem k tomu, že rozhodování o 
imunitě poslanců EP spadá do pravomocí 
a výsadních práv Evropského parlamentu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 51
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fb. vzhledem k tomu, že lhůta pro 
zápis do seznamu voličů se mezi 
členskými státy značně liší, od 90 dnů do 3 
dnů přede dnem konání voleb; vzhledem k 
tomu, že informační zpráva EHSV o 
skutečném fungování práva volit v 
evropských volbách pro osoby se 
zdravotním postižením doporučuje, aby 
byly seznamy voličů uzavřeny nejdříve dva 
týdny před konáním voleb;

Or. fr

Pozměňovací návrh 52
Leila Chaibi, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fc. vzhledem k tomu, že podle 
společné zprávy Evropské federace 
národních organizací (FEANTSA) a 
nadace Abbé-Pierre je v Evropské unii 
700 000 bezdomovců a téměř 11 milionů 
domácností je ve stavu vážné deprivace v 
oblasti bydlení; vzhledem k tomu, že 
během deseti let se toto číslo zvýšilo o 70 
%; vzhledem k tomu, že osoby bez domova 
mají ztíženou účast ve volbách;

Or. fr



AM\1210438CS.docx 27/136 PE655.711v01-00

CS

Pozměňovací návrh 53
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že reforma aktu 
o volbách z roku 1976 ve znění přijatém 
Evropským parlamentem ve svém 
legislativním usnesení ze dne 4. července 
2018 k návrhu rozhodnutí Rady, kterým 
se mění Akt o volbě členů Evropského 
parlamentu ve všeobecných a přímých 
volbách, jenž je připojen k rozhodnutí 
Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom ze 
dne 20. září 1976 (akt o volbách)14, není 
dosud plně ratifikována, jelikož Německo, 
Španělsko a Kypr se zdráhají přijmout v 
rámci svým vnitrostátních předpisů 
poslední nezbytná opatření, a blokují tak 
vývoj regulačního rámce pro evropské 
volby;

vypouští se

_________________
14 Úř. věst. C 118, 8.4.2020, s. 246.

Or. es

Pozměňovací návrh 54
Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Juan Fernando López Aguilar

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že reforma aktu o 
volbách z roku 1976 ve znění přijatém 
Evropským parlamentem ve svém 
legislativním usnesení ze dne 4. července 
2018 k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se 
mění Akt o volbě členů Evropského 
parlamentu ve všeobecných a přímých 
volbách, jenž je připojen k rozhodnutí 
Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom ze dne 

G. vzhledem k tomu, že reforma aktu o 
volbách z roku 1976 ve znění přijatém 
Evropským parlamentem ve svém 
legislativním usnesení ze dne 4. července 
2018 k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se 
mění Akt o volbě členů Evropského 
parlamentu ve všeobecných a přímých 
volbách, jenž je připojen k rozhodnutí 
Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom ze dne 
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20. září 1976 (akt o volbách)14, není dosud 
plně ratifikována, jelikož Německo, 
Španělsko a Kypr se zdráhají přijmout v 
rámci svým vnitrostátních předpisů 
poslední nezbytná opatření, a blokují tak 
vývoj regulačního rámce pro evropské 
volby;

20. září 1976 (akt o volbách)14, není dosud 
plně ratifikována třemi členskými státy;

_________________ _________________
14 Úř. věst. C 118, 8.4.2020, s. 246. 14 Úř. věst. C 118, 8.4.2020, s. 246.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že reforma aktu o 
volbách z roku 1976 ve znění přijatém 
Evropským parlamentem ve svém 
legislativním usnesení ze dne 4. července 
2018 k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se 
mění Akt o volbě členů Evropského 
parlamentu ve všeobecných a přímých 
volbách, jenž je připojen k rozhodnutí 
Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom ze dne 
20. září 1976 (akt o volbách)14, není dosud 
plně ratifikována, jelikož Německo, 
Španělsko a Kypr se zdráhají přijmout v 
rámci svým vnitrostátních předpisů 
poslední nezbytná opatření, a blokují tak 
vývoj regulačního rámce pro evropské 
volby;

G. vzhledem k tomu, že reforma aktu o 
volbách z roku 1976 ve znění přijatém 
Evropským parlamentem ve svém 
legislativním usnesení ze dne 4. července 
2018 k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se 
mění Akt o volbě členů Evropského 
parlamentu ve všeobecných a přímých 
volbách, jenž je připojen k rozhodnutí 
Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom ze dne 
20. září 1976 (akt o volbách), není dosud 
plně ratifikována, což představuje 
příležitost k obnovení jednání a 
zkvalitnění aktu o volbách z roku 1976;

_________________ _________________
14 Úř. věst. C 118, 8.4.2020, s. 246. 14 Úř. věst. C 118, 8.4.2020, s. 246.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
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Esteban González Pons, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Roberta Metsola, Vangelis 
Meimarakis, József Szájer, Andrius Kubilius, Karlo Ressler, Brice Hortefeux, Sven 
Simon, Mairead McGuinness, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan Štefanec, László Trócsányi, 
Danuta Maria Hübner, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že pozměněný 
akt o volbách, který musí některé členské 
státy ještě ratifikovat, již vyžaduje další 
zlepšení (např. pokud jde o rodičovskou 
dovolenou poslanců);

H. vzhledem k tomu, že Parlament by 
měl trvat na svých návrzích změn aktu o 
volbách, který musí některé členské státy 
ještě ratifikovat, s novou energií a 
prosazovat jednotná evropská volební 
pravidla;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že pozměněný 
akt o volbách, který musí některé členské 
státy ještě ratifikovat, již vyžaduje další 
zlepšení (např. pokud jde o rodičovskou 
dovolenou poslanců);

H. vzhledem k tomu, že pozměněný 
akt o volbách, který musí některé členské 
státy ještě ratifikovat, již vyžaduje další 
zlepšení (např. pokud jde o rodičovskou 
dovolenou poslanců a seznamy kandidátů, 
na nichž se pravidelně střídají jména 
kandidujících mužů a žen);

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že pozměněný 
akt o volbách, který musí některé členské 
státy ještě ratifikovat, již vyžaduje další 
zlepšení (např. pokud jde o rodičovskou 
dovolenou poslanců);

H. vzhledem k tomu, že pozměněný 
akt o volbách, který musí některé členské 
státy ještě ratifikovat, již vyžaduje další 
zlepšení;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že účast 
evropských občanů s bydlištěm v jiném 
členském státě se i nadále potýká s 
obtížemi, jako je nedostatečný počet 
hlasovacích kabin a zaměstnanců na 
konzulárních úřadech, a to zejména v 
důsledku úsporných politik prováděných 
některými členskými státy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 60
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že výsledek 
evropských voleb konaných v roce 2019 
způsobil fragmentaci politického 
zastoupení v Parlamentu a tedy větší 
složitost rozhodovacího procesu;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 61
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že výsledek 
evropských voleb konaných v roce 2019 
způsobil fragmentaci politického 
zastoupení v Parlamentu a tedy větší 
složitost rozhodovacího procesu;

I. vzhledem k tomu, že výsledek 
evropských voleb konaných v roce 2019 
způsobil fragmentaci politického 
zastoupení v Parlamentu a tedy větší 
složitost rozhodovacího procesu; vzhledem 
k tomu, že tento problém lze vyřešit 
zavedením možnosti, aby evropské 
politické strany a hnutí vytvářely 
předvolební koalice;

Or. it

Pozměňovací návrh 62
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že výsledek 
evropských voleb konaných v roce 2019 
způsobil fragmentaci politického 
zastoupení v Parlamentu a tedy větší 
složitost rozhodovacího procesu;

I. vzhledem k tomu, že výsledek 
evropských voleb konaných v roce 2019 
způsobil fragmentaci politického 
zastoupení v Parlamentu a tedy větší 
demokracii, posílení parlamentního 
dialogu a vyjednávání a rovněž ukončení 
duopolu dvou velkých skupin;

Or. fr

Pozměňovací návrh 63
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že výsledek 
evropských voleb konaných v roce 2019 
způsobil fragmentaci politického 
zastoupení v Parlamentu a tedy větší 
složitost rozhodovacího procesu;

I. vzhledem k tomu, že výsledek 
evropských voleb konaných v roce 2019 
způsobil fragmentaci politického 
zastoupení v Parlamentu a tedy obohacení 
politického pluralismu a znamenal ztrátu 
moci politických alternativ, které si přejí 
větší evropskou integraci;

Or. es

Pozměňovací návrh 64
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že výsledek 
evropských voleb konaných v roce 2019 
způsobil fragmentaci politického 
zastoupení v Parlamentu a tedy větší 
složitost rozhodovacího procesu;

I. vzhledem k tomu, že výsledek 
evropských voleb konaných v roce 2019 
způsobil fragmentaci politického 
zastoupení v Parlamentu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 65
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že výsledek 
evropských voleb konaných v roce 2019 
způsobil fragmentaci politického 
zastoupení v Parlamentu a tedy větší 
složitost rozhodovacího procesu;

I. vzhledem k tomu, že výsledek 
evropských voleb konaných v roce 2019 
vedl ke vzniku nové parlamentní většiny 
složené z různých politických skupin s 
jasnou proevropskou identitou;

Or. en
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Pozměňovací návrh 66
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že navzdory 
velké obměně poslanců a tomu, že do 
Evropského parlamentu byly zvoleny nové 
strany, Evropský parlament účinně 
slučuje politické postoje, což ilustruje 
skutečnost, že žádné volební prahové 
hodnoty nebrání fungování procesu 
tvorby politik v Evropském parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že evropští 
občané, kteří se zúčastnili voleb do EP v 
domnění, že jejich hlasování by mohlo mít 
určitý význam, pokud jde o volbu předsedy 
Evropské komise, byli zklamáni 
zamítnutím zásady vedoucího kandidáta;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Pedro Silva Pereira, Giuliano Pisapia

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že volby v roce 
2019 nevyvrcholily volbou předsedy 
Komise z listiny vedoucích kandidátů 
(Spitzenkandidaten), což je krok zpátky 
oproti postupu stanovenému v roce 2014;

J. vzhledem k tomu, že volby v roce 
2019 nevyvrcholily volbou předsedy 
Komise z listiny vedoucích kandidátů 
(Spitzenkandidaten), vzhledem k tomu, že 
volba předsedy Komise závisí na zajištění 
podpory většiny poslanců Evropského 
parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že volby v roce 
2019 nevyvrcholily volbou předsedy 
Komise z listiny vedoucích kandidátů 
(Spitzenkandidaten), což je krok zpátky 
oproti postupu stanovenému v roce 2014;

J. vzhledem k tomu, že volby v roce 
2019 nevyvrcholily volbou předsedy 
Komise z listiny vedoucích kandidátů 
(Spitzenkandidaten), což je krok zpátky 
oproti postupu stanovenému v roce 2014, v 
důsledku čehož klesá důvěra v tento 
postup;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Esteban González Pons, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Roberta Metsola, Vangelis 
Meimarakis, József Szájer, Andrius Kubilius, Karlo Ressler, Brice Hortefeux, Sven 
Simon, Mairead McGuinness, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan Štefanec, László Trócsányi, 
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že volby v roce 
2019 nevyvrcholily volbou předsedy 
Komise z listiny vedoucích kandidátů 

J. vzhledem k tomu, že volby v roce 
2019 nevyvrcholily volbou předsedy 
Komise z listiny vedoucích kandidátů 
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(Spitzenkandidaten), což je krok zpátky 
oproti postupu stanovenému v roce 2014;

(Spitzenkandidaten);

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že volby v roce 
2019 nevyvrcholily volbou předsedy 
Komise z listiny vedoucích kandidátů 
(Spitzenkandidaten), což je krok zpátky 
oproti postupu stanovenému v roce 2014;

J. J. vzhledem k tomu, že volby v 
roce 2019 nevyvrcholily volbou předsedy 
Komise z listiny vedoucích kandidátů 
(Spitzenkandidaten), což je změna oproti 
postupu stanovenému v roce 2014;

Or. fr

Pozměňovací návrh 72
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že postup 
vedoucích kandidátů ještě není plně 
rozvinut; vzhledem k tomu, že v rámci 
tohoto postupu není například možné, aby 
vedoucí kandidáti oficiálně kandidovali ve 
všech členských státech na nadnárodních 
kandidátních listinách, což by všem 
evropským voličům umožnilo zvolit si a 
hlasovat pro kandidáta, kterému dávají 
přednost; vzhledem k tomu, že Parlament 
nadnesl tuto otázku ve svém rozhodnutí ze 
dne 7. února 2018 o revizi rámcové 
dohody o vztazích mezi Evropským 
parlamentem a Evropskou komisí15,

vypouští se
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_________________
15 Přijaté texty, P8_TA(2018)0030.

Or. es

Pozměňovací návrh 73
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že postup 
vedoucích kandidátů ještě není plně 
rozvinut; vzhledem k tomu, že v rámci 
tohoto postupu není například možné, aby 
vedoucí kandidáti oficiálně kandidovali ve 
všech členských státech na nadnárodních 
kandidátních listinách, což by všem 
evropským voličům umožnilo zvolit si a 
hlasovat pro kandidáta, kterému dávají 
přednost; vzhledem k tomu, že Parlament 
nadnesl tuto otázku ve svém rozhodnutí ze 
dne 7. února 2018 o revizi rámcové 
dohody o vztazích mezi Evropským 
parlamentem a Evropskou komisí15,

vypouští se

_________________
15 Přijaté texty, P8_TA(2018)0030.

Or. fr

Pozměňovací návrh 74
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli, Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že postup 
vedoucích kandidátů ještě není plně 
rozvinut; vzhledem k tomu, že v rámci 

K. vzhledem k tomu, že postup 
vedoucích kandidátů musí být zcela 
reformován; vzhledem k tomu, že v rámci 
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tohoto postupu není například možné, aby 
vedoucí kandidáti oficiálně kandidovali ve 
všech členských státech na nadnárodních 
kandidátních listinách, což by všem 
evropským voličům umožnilo zvolit si a 
hlasovat pro kandidáta, kterému dávají 
přednost; vzhledem k tomu, že Parlament 
nadnesl tuto otázku ve svém rozhodnutí ze 
dne 7. února 2018 o revizi rámcové dohody 
o vztazích mezi Evropským parlamentem 
a Evropskou komisí15;

tohoto postupu není například možné, aby 
vedoucí kandidáti oficiálně kandidovali ve 
všech členských státech na nadnárodních 
kandidátních listinách, což by všem 
evropským voličům umožnilo zvolit si a 
hlasovat pro kandidáta, kterému dávají 
přednost; vzhledem k tomu, že systém 
vedoucích kandidátů a nadnárodní 
kandidátní listiny by měly být otevřené 
koalicím evropských politických stran 
nebo hnutí zastupujících alespoň čtvrtinu 
členských států nebo dokonce smíšeným 
koalicím politických stran a hnutí, pokud 
sdílejí společný politický program a 
společného vedoucího kandidáta; 
vzhledem k tomu, že Parlament nadnesl 
tuto otázku ve svém rozhodnutí ze dne 7. 
února 2018 o revizi rámcové dohody 
o vztazích mezi Evropským parlamentem 
a Evropskou komisí15,

_________________ _________________
15 Přijaté texty, P8_TA(2018)0030. 15 Přijaté texty, P8_TA(2018)0030.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Loránt Vincze

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že postup 
vedoucích kandidátů ještě není plně 
rozvinut; vzhledem k tomu, že v rámci 
tohoto postupu není například možné, aby 
vedoucí kandidáti oficiálně kandidovali ve 
všech členských státech na nadnárodních 
kandidátních listinách, což by všem 
evropským voličům umožnilo zvolit si a 
hlasovat pro kandidáta, kterému dávají 
přednost; vzhledem k tomu, že Parlament 
nadnesl tuto otázku ve svém rozhodnutí ze 
dne 7. února 2018 o revizi rámcové dohody 
o vztazích mezi Evropským parlamentem 

K. vzhledem k tomu, že postup 
vedoucích kandidátů ještě není plně 
rozvinut; vzhledem k tomu, že Parlament 
nadnesl tuto otázku ve svém rozhodnutí ze 
dne 7. února 2018 o revizi rámcové dohody 
o vztazích mezi Evropským parlamentem 
a Evropskou komisí15;
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a Evropskou komisí15;

_________________ _________________

15 Přijaté texty, P8_TA(2018)0030. 15 Přijaté texty, P8_TA(2018)0030.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že postup 
vedoucích kandidátů ještě není plně 
rozvinut; vzhledem k tomu, že v rámci 
tohoto postupu není například možné, aby 
vedoucí kandidáti oficiálně kandidovali ve 
všech členských státech na nadnárodních 
kandidátních listinách, což by všem 
evropským voličům umožnilo zvolit si a 
hlasovat pro kandidáta, kterému dávají 
přednost; vzhledem k tomu, že Parlament 
nadnesl tuto otázku ve svém rozhodnutí ze 
dne 7. února 2018 o revizi rámcové dohody 
o vztazích mezi Evropským parlamentem 
a Evropskou komisí15,

K. vzhledem k tomu, že postup 
vedoucích kandidátů ještě není plně 
rozvinut; vzhledem k tomu, že v rámci 
tohoto postupu není například možné, aby 
vedoucí kandidáti oficiálně kandidovali ve 
všech členských státech na nadnárodních 
kandidátních listinách, i když bez členství v 
evropské politické straně, ale s podporou v 
rámci spojení stran nebo hnutí 
zastupujících alespoň čtvrtinu členských 
států, což by všem evropským voličům 
umožnilo zvolit si a hlasovat pro kandidáta, 
kterému dávají přednost; vzhledem k tomu, 
že Parlament nadnesl tuto otázku ve svém 
rozhodnutí ze dne 7. února 2018 o revizi 
rámcové dohody o vztazích mezi 
Evropským parlamentem a Evropskou 
komisí15,

_________________ _________________
15 Přijaté texty, P8_TA(2018)0030. 15 Přijaté texty, P8_TA(2018)0030.

Or. fr

Pozměňovací návrh 77
Pedro Silva Pereira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že postup 
vedoucích kandidátů ještě není plně 
rozvinut; vzhledem k tomu, že v rámci 
tohoto postupu není například možné, aby 
vedoucí kandidáti oficiálně kandidovali ve 
všech členských státech na nadnárodních 
kandidátních listinách, což by všem 
evropským voličům umožnilo zvolit si a 
hlasovat pro kandidáta, kterému dávají 
přednost; vzhledem k tomu, že Parlament 
nadnesl tuto otázku ve svém rozhodnutí ze 
dne 7. února 2018 o revizi rámcové dohody 
o vztazích mezi Evropským parlamentem 
a Evropskou komisí15;

K. vzhledem k tomu, že postup 
vedoucích kandidátů musí být zcela 
konsolidován v souladu s ustanoveními 
Lisabonské smlouvy; vzhledem k tomu, že 
Parlament nadnesl tuto otázku ve svém 
rozhodnutí ze dne 7. února 2018 o revizi 
rámcové dohody o vztazích mezi 
Evropským parlamentem a Evropskou 
komisí15;

_________________ _________________

15 Přijaté texty, P8_TA(2018)0030. 15 Přijaté texty, P8_TA(2018)0030.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Esteban González Pons, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Roberta Metsola, Vangelis 
Meimarakis, József Szájer, Andrius Kubilius, Karlo Ressler, Brice Hortefeux, Sven 
Simon, Mairead McGuinness, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan Štefanec, Danuta Maria 
Hübner, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že postup 
vedoucích kandidátů ještě není plně 
rozvinut; vzhledem k tomu, že v rámci 
tohoto postupu není například možné, aby 
vedoucí kandidáti oficiálně kandidovali ve 
všech členských státech na nadnárodních 
kandidátních listinách, což by všem 
evropským voličům umožnilo zvolit si a 
hlasovat pro kandidáta, kterému dávají 
přednost; vzhledem k tomu, že Parlament 
nadnesl tuto otázku ve svém rozhodnutí ze 
dne 7. února 2018 o revizi rámcové dohody 
o vztazích mezi Evropským parlamentem 
a Evropskou komisí15;

K. vzhledem k tomu, že postup 
vedoucích kandidátů je ještě třeba zlepšit, 
aby všichni evropští voliči věděli, kdo jsou 
kandidáti na předsedu Evropské komise a 
jak je evropské politické strany zvolily; 
vzhledem k tomu, že Parlament nadnesl 
tuto otázku ve svém rozhodnutí ze dne 7. 
února 2018 o revizi rámcové dohody 
o vztazích mezi Evropským parlamentem 
a Evropskou komisí15;
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_________________ _________________

15 Přijaté texty, P8_TA(2018)0030. 15 Přijaté texty, P8_TA(2018)0030.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že systém 
vedoucích kandidátů je třeba zlepšit a 
formalizovat v primárním právu EU poté, 
co v Parlamentu proběhne na toto téma 
důkladná reflexe; vzhledem k tomu, že 
součástí této reflexe by měla být rovněž de 
facto politická úloha Komise a jejího 
předsedy a veškeré související změny 
rozhodovacího procesu Unie;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 80
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že systém 
vedoucích kandidátů je třeba zlepšit a 
formalizovat v primárním právu EU poté, 
co v Parlamentu proběhne na toto téma 
důkladná reflexe; vzhledem k tomu, že 
součástí této reflexe by měla být rovněž de 
facto politická úloha Komise a jejího 
předsedy a veškeré související změny 
rozhodovacího procesu Unie;

L. vzhledem k tomu, že systém 
vedoucích kandidátů je třeba urychleně 
zlepšit a formalizovat v primárním právu 
EU poté, co v Parlamentu proběhne na toto 
téma důkladná reflexe, a to s přihlédnutím 
k poměrnému charakteru evropského 
volebního systému, přičemž by měl být 
připraven k použití v příštích volbách do 
EP v roce 2024; vzhledem k tomu, že 
součástí této reflexe by měla být rovněž de 
facto politická úloha Komise a jejího 
předsedy a veškeré související změny 
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rozhodovacího procesu Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že systém 
vedoucích kandidátů je třeba zlepšit a 
formalizovat v primárním právu EU poté, 
co v Parlamentu proběhne na toto téma 
důkladná reflexe; vzhledem k tomu, že 
součástí této reflexe by měla být rovněž de 
facto politická úloha Komise a jejího 
předsedy a veškeré související změny 
rozhodovacího procesu Unie;

L. vzhledem k tomu, že systém 
vedoucích kandidátů je třeba reformovat a 
formalizovat ve smlouvách EU poté, co v 
Parlamentu proběhne na toto téma 
důkladná reflexe prostřednictvím 
konference o budoucnosti Evropy; 
vzhledem k tomu, že součástí této reflexe 
by měla být rovněž de facto politická úloha 
Komise a jejího předsedy a nezbytné 
odpovědnosti vůči voličům a Evropskému 
parlamentu a veškeré související změny 
rozhodovacího procesu Unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 82
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že systém 
vedoucích kandidátů je třeba zlepšit a 
formalizovat v primárním právu EU poté, 
co v Parlamentu proběhne na toto téma 
důkladná reflexe; vzhledem k tomu, že 
součástí této reflexe by měla být rovněž de 
facto politická úloha Komise a jejího 
předsedy a veškeré související změny 
rozhodovacího procesu Unie;

L. vzhledem k tomu, že je třeba 
upustit od systému vedoucích kandidátů 
poté, co v Parlamentu proběhne na toto 
téma důkladná reflexe; vzhledem k tomu, 
že součástí této reflexe by měla být rovněž 
přehnaná politická úloha Komise a jejího 
předsedy a veškeré související změny 
rozhodovacího procesu Unie;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 83
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že systém 
vedoucích kandidátů je třeba zlepšit a 
formalizovat v primárním právu EU poté, 
co v Parlamentu proběhne na toto téma 
důkladná reflexe; vzhledem k tomu, že 
součástí této reflexe by měla být rovněž de 
facto politická úloha Komise a jejího 
předsedy a veškeré související změny 
rozhodovacího procesu Unie;

L. vzhledem k tomu, že systém 
vedoucích kandidátů je třeba reformovat a 
formalizovat v primárním právu EU poté, 
co v Parlamentu proběhne na toto téma 
důkladná reflexe; vzhledem k tomu, že 
součástí této reflexe by měla být rovněž de 
facto politická úloha Komise a jejího 
předsedy a veškeré související změny 
rozhodovacího procesu Unie;

Or. it

Pozměňovací návrh 84
Esteban González Pons, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Roberta Metsola, Vangelis 
Meimarakis, József Szájer, Andrius Kubilius, Karlo Ressler, Brice Hortefeux, Sven 
Simon, Mairead McGuinness, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan Štefanec, László Trócsányi, 
Danuta Maria Hübner, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že systém 
vedoucích kandidátů je třeba zlepšit a 
formalizovat v primárním právu EU poté, 
co v Parlamentu proběhne na toto téma 
důkladná reflexe; vzhledem k tomu, že 
součástí této reflexe by měla být rovněž de 
facto politická úloha Komise a jejího 
předsedy a veškeré související změny 
rozhodovacího procesu Unie;

L. vzhledem k tomu, že systémem 
vedoucích kandidátů je třeba se zabývat a 
zohlednit jej na konferenci o budoucnosti 
Evropy; vzhledem k tomu, že součástí této 
reflexe by měla být rovněž de facto 
politická úloha Komise a jejího předsedy a 
veškeré související změny rozhodovacího 
procesu Unie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 85
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

La. vzhledem k tomu, že pouze 8 % 
voličů v EU uvedlo, že v posledních 
volbách hlasovali, aby ovlivnili výběr 
příštího předsedy Evropské komise1a, 
zdůrazňuje, že proces výběru předsedy 
Evropské komise je naléhavě nutné 
vyjasnit a ve vztahu k voličům 
zprůhlednit;
_________________
1a Eurobarometr 91.5, září 2019

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že 
institucionální zlepšení, jako jsou 
nadnárodní kandidátní listiny, jak 
Parlament uznal ve svém usnesení ze dne 
7. února 2018 o složení Evropského 
parlamentu, nebo přeměna Rady na 
druhou legislativní komoru Unie, jak 
navrhl ve svém usnesení ze dne 16. února 
2017 k možnému vývoji a změnám 
současného institucionálního uspořádání 
Evropské unie, by zásadním způsobem 
přeměnilo evropské volby na skutečně 
jednotné evropské volby na rozdíl od 
sbírky 27 samostatných vnitrostátních 
voleb, jak je tomu v současnosti;

vypouští se
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Or. es

Pozměňovací návrh 87
Pedro Silva Pereira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že institucionální 
zlepšení, jako jsou nadnárodní kandidátní 
listiny, jak Parlament uznal ve svém 
usnesení ze dne 7. února 2018 o složení 
Evropského parlamentu, nebo přeměna 
Rady na druhou legislativní komoru Unie, 
jak navrhl ve svém usnesení ze dne 16. 
února 2017 k možnému vývoji a změnám 
současného institucionálního uspořádání 
Evropské unie, by zásadním způsobem 
přeměnilo evropské volby na skutečně 
jednotné evropské volby na rozdíl od 
sbírky 27 samostatných vnitrostátních 
voleb, jak je tomu v současnosti;

M. vzhledem k tomu, že institucionální 
zlepšení, jako je případné vytvoření 
nadnárodních kandidátních listin, by 
měla být projednána na konferenci o 
budoucnosti Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Esteban González Pons, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Roberta Metsola, Vangelis 
Meimarakis, József Szájer, Andrius Kubilius, Karlo Ressler, Brice Hortefeux, Sven 
Simon, Mairead McGuinness, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan Štefanec, László Trócsányi, 
Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že 
institucionální zlepšení, jako jsou 
nadnárodní kandidátní listiny, jak 
Parlament uznal ve svém usnesení ze dne 
7. února 2018 o složení Evropského 
parlamentu, nebo přeměna Rady na 
druhou legislativní komoru Unie, jak 

M. vzhledem k tomu, že je zapotřebí 
institucionálních zlepšení, aby bylo možné 
dosáhnout skutečně evropské politické 
sféry na rozdíl od sbírky 27 samostatných 
vnitrostátních rozprav, jak je tomu v 
současnosti;
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navrhl ve svém usnesení ze dne 16. února 
2017 k možnému vývoji a změnám 
současného institucionálního uspořádání 
Evropské unie, by zásadním způsobem 
přeměnilo evropské volby na skutečně 
jednotné evropské volby na rozdíl od 
sbírky 27 samostatných vnitrostátních 
voleb, jak je tomu v současnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že institucionální 
zlepšení, jako jsou nadnárodní kandidátní 
listiny, jak Parlament uznal ve svém 
usnesení ze dne 7. února 2018 o složení 
Evropského parlamentu, nebo přeměna 
Rady na druhou legislativní komoru Unie, 
jak navrhl ve svém usnesení ze dne 16. 
února 2017 k možnému vývoji a změnám 
současného institucionálního uspořádání 
Evropské unie, by zásadním způsobem 
přeměnilo evropské volby na skutečně 
jednotné evropské volby na rozdíl od 
sbírky 27 samostatných vnitrostátních 
voleb, jak je tomu v současnosti;

M. vzhledem k tomu, že institucionální 
zlepšení, jako je zajištění, aby se evropské 
politické strany staly ústředním prvkem 
voleb do EP, jak zamýšlí čl. 10 odst. 4 
Smlouvy o Evropské unii, jako jsou 
nadnárodní kandidátní listiny, jak 
Parlament uznal ve svém usnesení ze dne 
7. února 2018 o složení Evropského 
parlamentu, nebo přeměna Rady na druhou 
legislativní komoru Unie, jak navrhl ve 
svém usnesení ze dne 16. února 2017 k 
možnému vývoji a změnám současného 
institucionálního uspořádání Evropské 
unie, by zásadním způsobem přeměnilo 
evropské volby na skutečně jednotné 
evropské volby na rozdíl od sbírky 27 
samostatných vnitrostátních voleb, jak je 
tomu v současnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli

Návrh usnesení
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Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že institucionální 
zlepšení, jako jsou nadnárodní kandidátní 
listiny, jak Parlament uznal ve svém 
usnesení ze dne 7. února 2018 o složení 
Evropského parlamentu, nebo přeměna 
Rady na druhou legislativní komoru Unie, 
jak navrhl ve svém usnesení ze dne 16. 
února 2017 k možnému vývoji a změnám 
současného institucionálního uspořádání 
Evropské unie, by zásadním způsobem 
přeměnilo evropské volby na skutečně 
jednotné evropské volby na rozdíl od 
sbírky 27 samostatných vnitrostátních 
voleb, jak je tomu v současnosti;

M. vzhledem k tomu, že institucionální 
zlepšení, jako jsou nadnárodní kandidátní 
listiny, jak Parlament uznal ve svém 
usnesení ze dne 7. února 2018 o složení 
Evropského parlamentu, nebo přeměna 
Rady na druhou legislativní komoru Unie, 
jak navrhl ve svém usnesení ze dne 16. 
února 2017 k možnému vývoji a změnám 
současného institucionálního uspořádání 
Evropské unie, nebo zavedení možnosti 
vytváření předvolebních koalic evropských 
politických stran a hnutí, by zásadním 
způsobem přeměnilo evropské volby na 
skutečně jednotné evropské volby na rozdíl 
od sbírky 27 samostatných vnitrostátních 
voleb, jak je tomu v současnosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 91
Loránt Vincze

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, žeinstitucionální 
zlepšení, jako jsou nadnárodní kandidátní 
listiny, jak Parlament uznal ve svém 
usnesení ze dne 7. února 2018 o složení 
Evropského parlamentu, nebo přeměna 
Rady na druhou legislativní komoru Unie, 
jak navrhl ve svém usnesení ze dne 16. 
února 2017 k možnému vývoji a změnám 
současného institucionálního uspořádání 
Evropské unie, by zásadním způsobem 
přeměnilo evropské volby na skutečně 
jednotné evropské volby na rozdíl od 
sbírky 27 samostatných vnitrostátních 
voleb, jak je tomu v současnosti;

M. vzhledem k tomu, že volby do 
Evropského parlamentu jsou společným 
evropským projevem demokracie, kdy 
samostatné volby v členských státech za 
účasti vnitrostátních stran z 
panevropských politických rodin vedou ke 
společnému evropskému výsledku; 
vzhledem k tomu, že v minulosti 
Parlament projednal různá zlepšení 
tohoto projevu, například ve svém 
usnesení ze dne 7. února 2018 o složení 
Evropského parlamentu nebo ve svém 
usnesení ze dne 16. února 2017 k 
možnému vývoji a změnám současného 
institucionálního uspořádání Evropské 
unie;
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Or. en

Pozměňovací návrh 92
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že institucionální 
zlepšení, jako jsou nadnárodní kandidátní 
listiny, jak Parlament uznal ve svém 
usnesení ze dne 7. února 2018 o složení 
Evropského parlamentu, nebo přeměna 
Rady na druhou legislativní komoru Unie, 
jak navrhl ve svém usnesení ze dne 16. 
února 2017 k možnému vývoji a změnám 
současného institucionálního uspořádání 
Evropské unie, by zásadním způsobem 
přeměnilo evropské volby na skutečně 
jednotné evropské volby na rozdíl od 
sbírky 27 samostatných vnitrostátních 
voleb, jak je tomu v současnosti;

M. vzhledem k tomu, že institucionální 
zlepšení, jako jsou nadnárodní kandidátní 
listiny, jak Parlament uznal ve svém 
usnesení ze dne 7. února 2018 o složení 
Evropského parlamentu, nebo přeměna 
Rady na druhou legislativní komoru Unie, 
jak navrhl ve svém usnesení ze dne 16. 
února 2017 k možnému vývoji a změnám 
současného institucionálního uspořádání 
Evropské unie, by pomohlo přeměnit 
evropské volby na jediné evropské volby 
na rozdíl od sbírky 27 samostatných 
vnitrostátních voleb, jak je tomu v 
současnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že institucionální 
zlepšení, jako jsou nadnárodní kandidátní 
listiny, jak Parlament uznal ve svém 
usnesení ze dne 7. února 2018 o složení 
Evropského parlamentu, nebo přeměna 
Rady na druhou legislativní komoru Unie, 
jak navrhl ve svém usnesení ze dne 16. 
února 2017 k možnému vývoji a změnám 
současného institucionálního uspořádání 
Evropské unie, by zásadním způsobem 

M. vzhledem k tomu, že institucionální 
zlepšení, jako jsou nadnárodní kandidátní 
listiny, jak Parlament uznal ve svém 
usnesení ze dne 7. února 2018 o složení 
Evropského parlamentu, nebo přeměna 
Rady na druhou legislativní komoru Unie, 
jak navrhl ve svém usnesení ze dne 16. 
února 2017 k možnému vývoji a změnám 
současného institucionálního uspořádání 
Evropské unie, by mohlo zásadním 
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přeměnilo evropské volby na skutečně 
jednotné evropské volby na rozdíl od 
sbírky 27 samostatných vnitrostátních 
voleb, jak je tomu v současnosti;

způsobem přeměnit evropské volby na 
úkol zásadního významu s předchozími 
skutečnými diskusemi a střetáváním vizí o 
budování Evropy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 94
Esteban González Pons, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Roberta Metsola, Vangelis 
Meimarakis, József Szájer, Andrius Kubilius, Karlo Ressler, Brice Hortefeux, Sven 
Simon, Mairead McGuinness, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan Štefanec, László Trócsányi, 
Danuta Maria Hübner, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ma. vzhledem k tomu, že návrh na 
„nadnárodní kandidátní listiny“ nebo 
přeměnu Rady v druhou zákonodárnou 
komoru se stále projednává; vzhledem k 
tomu, že žádný z těchto návrhů v současné 
době nepočítá s většinovou podporou; 
vzhledem k tomu, že nadcházející 
konference o budoucnosti Evropy nabízí 
skutečnou příležitost k diskusi o těchto 
otázkách a dalších institucionálních 
reformách; vzhledem k tomu, že úspěch 
konference bude rozhodující měrou 
záviset na programu, zapojení občanů a 
ochotě Evropské rady provést její 
výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Loránt Vincze

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ma. vzhledem k tomu, že jednou z 
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projednávaných myšlenek bylo vytvoření 
společného volebního obvodu s 
nadnárodními kandidátními listinami; 
vzhledem k tomu, že Parlament nakonec 
tuto myšlenku dne 7. února 2018 zamítl z 
obavy, že volby bez místního volebního 
obvodu by nezajistily odpovědnost vůči 
voličům, oslabily by vazbu mezi poslanci a 
jejich voliči, ale rovněž by napomohly 
velkým členským státům; vzhledem k 
tomu, že cílem EU musí být to, aby se 
stala demokratičtější a odpovědnější, 
nikoli centralizovanější a vzdálenější;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ma. vzhledem k tomu, že při 
neexistenci právně závazného rámce pro 
uplatňování zásady vedoucího kandidáta 
je třeba vzít v úvahu další opatření, aby se 
Parlament po volbách do Evropského 
parlamentu mohl rychle scházet s nově 
zvolenými poslanci a současně bylo možné 
dodržet vnitrostátní lhůty pro formální 
jmenování nově zvolených poslanců, aby 
mohl společně zaujmout postoj ve 
prospěch jednoho vedoucího kandidáta;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že intenzivní 
politické výměny v Parlamentu rovněž 
poukázaly na nedostatky některých stálých 
postupů, například slyšení kandidátů na 
komisaře, zejména pokud jde o podmínky 
pro právní posouzení jejich žádostí (např. 
prohlášení o finančních zájmech);

N. vzhledem k tomu, že intenzivní 
politické výměny v Parlamentu rovněž 
poukázaly na nedostatky některých stálých 
postupů, například slyšení kandidátů na 
komisaře, zejména pokud jde o podmínky 
pro právní posouzení jejich žádostí (např. 
prohlášení o finančních zájmech); 
vzhledem k tomu, že jmenování sboru 
komisařů by mělo mít v souladu se 
závazkem článku 17 Smlouvy o Evropské 
unii příkladný průběh; vzhledem k tomu, 
že současný proces posouzení jejich 
finančních zájmů svěřený Výboru pro 
právní záležitosti (JURI) neumožňuje tuto 
povinnost dodržovat; vzhledem k tomu, že 
komisařka Jourová se ve svém 
jmenovacím dopise zavázala ke spolupráci 
s Evropským parlamentem a Radou na 
vytvoření nezávislého etického orgánu 
společného všem orgánům EU; vzhledem 
k tomu, že jmenování členů nezávislého 
etického orgánu musí poskytovat 
dostatečné záruky nezávislosti, počínaje 
dostatečným časovým rámce a zdroji pro 
výkon této kontroly, při využití 
osvědčených postupů členských států;

Or. fr

Pozměňovací návrh 98
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že intenzivní 
politické výměny v Parlamentu rovněž 
poukázaly na nedostatky některých stálých 
postupů, například slyšení kandidátů na 
komisaře, zejména pokud jde o podmínky 
pro právní posouzení jejich žádostí (např. 
prohlášení o finančních zájmech);

N. vzhledem k tomu, že intenzivní 
politické výměny v Parlamentu rovněž 
poukázaly na nedostatky některých stálých 
postupů, například slyšení kandidátů na 
komisaře, zejména pokud jde o podmínky 
pro právní posouzení jejich žádostí (např. 
prohlášení o finančních zájmech); 
vzhledem k tomu, že taková slyšení navíc 
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získala stále rozhodující roli v procesu 
sestavování Evropské komise, a že by 
proto v jejich průběhu měla být zaručena 
maximální pluralita a účast všech 
politických sil, včetně těch, které nepatří 
do politických skupin v Evropském 
parlamentu;

Or. it

Pozměňovací návrh 99
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že intenzivní 
politické výměny v Parlamentu rovněž 
poukázaly na nedostatky některých stálých 
postupů, například slyšení kandidátů na 
komisaře, zejména pokud jde o podmínky 
pro právní posouzení jejich žádostí (např. 
prohlášení o finančních zájmech);

N. vzhledem k tomu, že intenzivní 
politické výměny v Parlamentu se ve 
srovnání s předchozími opakovanými 
výměnami zlepšily, ale rovněž poukázaly 
na nedostatky některých stálých postupů, 
například slyšení kandidátů na komisaře, 
zejména pokud jde o podmínky pro právní 
posouzení jejich žádostí (např. prohlášení o 
finančních zájmech);

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že intenzivní 
politické výměny v Parlamentu rovněž 
poukázaly na nedostatky některých 
stálých postupů, například slyšení 
kandidátů na komisaře, zejména pokud 
jde o podmínky pro právní posouzení 

N. vzhledem k tomu, že proces 
zkoumání prohlášení o zájmech a slyšení 
jmenovaných evropských komisařů v 
Evropském parlamentu byl důležitým 
krokem ke zvýšení odpovědnosti Komise 
vůči Evropskému parlamentu a veřejnosti 
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jejich žádostí (např. prohlášení o 
finančních zájmech);

obecně; vzhledem k tomu, že tento proces 
může a měl by být v budoucnu dále 
vylepšen;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Brice Hortefeux

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že zahraniční 
mocnosti cílí na demokratické procesy na 
úrovni členských států i na úrovni EU ve 
snaze ovlivnit výsledek voleb a oslabit 
Unii; vzhledem k tomu, že mechanismy 
zavedené evropskými orgány, jako je 
kodex zásad boje proti dezinformacím a 
systém rychlého varování pro účely voleb, 
přispěly ke zmírnění zahraničního 
vměšování během volební kampaně;

O. vzhledem k tomu, že zahraniční 
mocnosti cílí na demokratické procesy na 
úrovni členských států i na úrovni EU ve 
snaze ovlivnit výsledek voleb a oslabit 
Unii; vzhledem k tomu, že mechanismy 
zavedené evropskými orgány, jako je 
kodex zásad boje proti dezinformacím a 
systém rychlého varování pro účely voleb, 
přispěly ke zmírnění zahraničního 
vměšování během volební kampaně, ale s 
ohledem na rychlý vývoj technologií a 
metod dezinformace je nezbytná stálá 
ostražitost a koordinace mezi členskými 
státy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 102
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že zahraniční 
mocnosti cílí na demokratické procesy na 
úrovni členských států i na úrovni EU ve 
snaze ovlivnit výsledek voleb a oslabit 
Unii; vzhledem k tomu, že mechanismy 
zavedené evropskými orgány, jako je 

O. vzhledem k tomu, že zahraniční 
mocnosti cílí na demokratické procesy na 
úrovni členských států i na úrovni EU ve 
snaze ovlivnit výsledek voleb a oslabit 
Unii; vzhledem k tomu, že mechanismy 
zavedené evropskými orgány, jako je 
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kodex zásad boje proti dezinformacím a 
systém rychlého varování pro účely voleb, 
přispěly ke zmírnění zahraničního 
vměšování během volební kampaně;

kodex zásad boje proti dezinformacím a 
systém rychlého varování pro účely voleb, 
ohrozily právo na svobodu projevu, aniž 
by se prokázalo, že přispěly ke zmírnění 
zahraničního vměšování během volební 
kampaně;

Or. es

Pozměňovací návrh 103
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že zahraniční 
mocnosti cílí na demokratické procesy na 
úrovni členských států i na úrovni EU ve 
snaze ovlivnit výsledek voleb a oslabit 
Unii; vzhledem k tomu, že mechanismy 
zavedené evropskými orgány, jako je 
kodex zásad boje proti dezinformacím a 
systém rychlého varování pro účely voleb, 
přispěly ke zmírnění zahraničního 
vměšování během volební kampaně;

O. vzhledem k tomu, že zahraniční 
mocnosti někdy ve spojení s vnitrostátními 
činiteli cílí na demokratické procesy na 
úrovni členských států i na úrovni EU ve 
snaze ovlivnit výsledek voleb a oslabit 
Unii; vzhledem k tomu, že mechanismy 
zavedené evropskými orgány, jako je 
kodex zásad boje proti dezinformacím a 
systém rychlého varování pro účely voleb, 
přispěly ke zmírnění zahraničního 
vměšování během volební kampaně;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

P. vzhledem k tomu, že požadavky 
Komise vůči platformám sociálních médií 
před volbami vedly k nejasnostem a měly 
nezamýšlené důsledky, jako např. zákaz 
celoevropské politické reklamy, která je 

P. vzhledem k tomu, že požadavky 
Komise vůči platformám sociálních médií 
před volbami vedly k nejasnostem a měly 
nezamýšlené důsledky, jako např. zákaz 
celoevropské politické reklamy, která je 
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jedinou formou publicity evropských 
politických stran během volebních 
kampaní do Evropského parlamentu; 
vzhledem k tomu, že zejména v této 
záležitosti by orgány měly vypracovat 
interinstitucionální přístup, který by měl 
pozitivní dopad na bezpečnost a stabilitu 
volebního procesu;

jedinou formou publicity evropských 
politických stran během volebních 
kampaní do Evropského parlamentu; 
vzhledem k tomu, že zejména v této 
záležitosti by orgány měly vypracovat 
interinstitucionální přístup, který by měl 
pozitivní dopad na bezpečnost a stabilitu 
volebního procesu; vzhledem k tomu, že 
kodex zásad je čistě dobrovolný a 
zaměřuje se spíše na transparentnost než 
na skutečná omezení, jako je cílená 
politická reklama;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Brice Hortefeux

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

P. vzhledem k tomu, že požadavky 
Komise vůči platformám sociálních médií 
před volbami vedly k nejasnostem a měly 
nezamýšlené důsledky, jako např. zákaz 
celoevropské politické reklamy, která je 
jedinou formou publicity evropských 
politických stran během volebních 
kampaní do Evropského parlamentu; 
vzhledem k tomu, že zejména v této 
záležitosti by orgány měly vypracovat 
interinstitucionální přístup, který by měl 
pozitivní dopad na bezpečnost a stabilitu 
volebního procesu;

P. vzhledem k tomu, že požadavky 
Komise vůči platformám sociálních médií 
před volbami vedly k nejasnostem a měly 
nezamýšlené důsledky, jako např. zákaz 
celoevropské politické reklamy, která je 
jedinou formou, jak mohou voliči evropské 
politické strany během volebních kampaní 
do Evropského parlamentu určit a 
rozpoznat; vzhledem k tomu, že zejména v 
této záležitosti by orgány měly vypracovat 
interinstitucionální přístup, který by měl 
pozitivní dopad na bezpečnost a stabilitu 
volebního procesu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 106
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

P. vzhledem k tomu, že požadavky 
Komise vůči platformám sociálních médií 
před volbami vedly k nejasnostem a měly 
nezamýšlené důsledky, jako např. zákaz 
celoevropské politické reklamy, která je 
jedinou formou publicity evropských 
politických stran během volebních 
kampaní do Evropského parlamentu; 
vzhledem k tomu, že zejména v této 
záležitosti by orgány měly vypracovat 
interinstitucionální přístup, který by měl 
pozitivní dopad na bezpečnost a stabilitu 
volebního procesu;

P. vzhledem k tomu, že požadavky 
Komise vůči platformám sociálních médií 
před volbami vedly k nejasnostem a měly 
nezamýšlené důsledky, jako např. zákaz 
celoevropské politické reklamy, která je 
jednou z forem publicity evropských 
politických stran během volebních 
kampaní do Evropského parlamentu; 
vzhledem k tomu, že zejména v této 
záležitosti by orgány měly vypracovat 
interinstitucionální přístup, který by měl 
pozitivní dopad na bezpečnost a stabilitu 
volebního procesu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 107
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

P. vzhledem k tomu, že požadavky 
Komise vůči platformám sociálních médií 
před volbami vedly k nejasnostem a měly 
nezamýšlené důsledky, jako např. zákaz 
celoevropské politické reklamy, která je 
jedinou formou publicity evropských 
politických stran během volebních 
kampaní do Evropského parlamentu; 
vzhledem k tomu, že zejména v této 
záležitosti by orgány měly vypracovat 
interinstitucionální přístup, který by měl 
pozitivní dopad na bezpečnost a stabilitu 
volebního procesu;

P. vzhledem k tomu, že požadavky 
Komise vůči platformám sociálních médií 
před volbami měly nezamýšlené důsledky, 
jako např. zákaz celoevropské politické 
reklamy, která je důležitým nástrojem, jež 
evropské politické strany používají během 
volebních kampaní do Evropského 
parlamentu; vzhledem k tomu, že zejména 
v této záležitosti by orgány měly 
vypracovat interinstitucionální přístup, 
který by měl pozitivní dopad na bezpečnost 
a stabilitu volebního procesu;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. vzhledem k tomu, že evropské 
politické strany a nadace jsou hlavními 
zprostředkovateli úspěšné evropské 
politické diskuse jak v průběhu evropských 
voleb, tak i po nich;

Q. vzhledem k tomu, že evropské 
politické strany a nadace jsou hlavními 
zprostředkovateli úspěšné evropské 
politické diskuse jak v průběhu evropských 
voleb, tak i po nich; vzhledem k tomu, že 
evropské politické strany a politické 
nadace by s ohledem na tuto významnou 
úlohu měly zaručit maximální finanční 
transparentnost fondů, které spravují, a to 
zejména v případě prostředků 
pocházejících z rozpočtu Evropské unie;

Or. it

Pozměňovací návrh 109
Esteban González Pons, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Roberta Metsola, Vangelis 
Meimarakis, József Szájer, Andrius Kubilius, Karlo Ressler, Brice Hortefeux, Sven 
Simon, Mairead McGuinness, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan Štefanec, László Trócsányi, 
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. vzhledem k tomu, že evropské 
politické strany a nadace jsou hlavními 
zprostředkovateli úspěšné evropské 
politické diskuse jak v průběhu evropských 
voleb, tak i po nich;

Q. vzhledem k tomu, že evropské 
politické strany a nadace jsou hlavními 
zprostředkovateli úspěšné evropské 
politické diskuse jak v průběhu evropských 
voleb, tak i po nich a že by měly být lépe 
zviditelněny;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. vzhledem k tomu, že evropské 
politické strany a nadace jsou hlavními 
zprostředkovateli úspěšné evropské 
politické diskuse jak v průběhu 
evropských voleb, tak i po nich;

Q. vzhledem k tomu, že vnitrostátní 
politické strany jsou hlavními 
zprostředkovateli politické diskuse;

Or. es

Pozměňovací návrh 111
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. vzhledem k tomu, že evropské 
politické strany a nadace jsou hlavními 
zprostředkovateli úspěšné evropské 
politické diskuse jak v průběhu evropských 
voleb, tak i po nich;

Q. vzhledem k tomu, že evropské 
politické strany a nadace jsou jedni ze 
zprostředkovatelů úspěšné evropské 
politické diskuse jak v průběhu evropských 
voleb, tak i po nich;

Or. fr

Pozměňovací návrh 112
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění Q

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Q. vzhledem k tomu, že evropské 
politické strany a nadace jsou hlavními 
zprostředkovateli úspěšné evropské 
politické diskuse jak v průběhu evropských 
voleb, tak i po nich;

Q. vzhledem k tomu, že evropské 
politické strany a nadace jsou 
zprostředkovateli úspěšné evropské 
politické diskuse jak v průběhu evropských 
voleb, tak i po nich;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 113
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění R

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

R. vzhledem k tomu, že evropské 
politické strany čelí různým omezením 
ohledně vedení kampaní během 
evropských voleb a mají zakázáno vést 
kampaně při vnitrostátních referendech o 
evropských záležitostech;

R. vzhledem k tomu, že evropské 
politické strany čelí různým omezením 
ohledně vedení kampaní během 
evropských voleb, mimo jiné mají 
omezenou možnost financovat kampaně a 
aktivity sdílené se svými vnitrostátními 
členskými stranami, a mají zakázáno vést 
kampaně při vnitrostátních referendech o 
evropských záležitostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění R a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ra. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament je složen ze zástupců občanů 
Unie; vzhledem k tomu, že neexistence 
skutečného evropského volebního zákona 
vede k rozdílným procesům voleb a 
volebním postupům v různých členských 
státech, což porušuje zásadu rovného 
hlasovacího práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění R b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Rb. vzhledem k tomu, že vznik nových 
politických stran a hnutí před volbami do 
EP je projevem zájmu občanů o politické 
inovace;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění R c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Rc. vzhledem k tomu, že rozdílné 
vnitrostátní předpisy pro zakládání stran a 
přístup k volbám do EP jsou i nadále 
významnou překážkou pro politické 
inovace a pro vytváření skutečné 
celoevropské politické diskuse;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění R d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Rd. vzhledem k tomu, že podmiňování 
statusu poslance Evropského parlamentu 
určitými vnitrostátními postupy, například 
přísahou na národní ústavu, vede k 
neoprávněnému narušení systému záruk 
stanoveného právem EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 118
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění R e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Re. vzhledem k tomu, že bylo 
oznámeno, že kvůli organizaci registrace 
voličů ve Spojeném království byl 
přibližně milion evropských občanů 
připraven o možnost výkonu svého práva 
volit ve volbách do Evropského 
parlamentu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že při evropských 
volbách v roce 2019 se dostavilo k urnám 
větší množství voličů; domnívá se, že stále 
větší skupina občanů tak zjevně považuje 
EU za vhodnou úroveň k řešení výzev naší 
doby, jako je změna klimatu a 
problematika životního prostředí, sociální 
a genderové nerovnosti, udržitelný růst a 
geopolitické otázky, např. v souvislosti s 
migrací a zahraniční politikou; naléhavě 
proto vyzývá všechny evropské orgány, 
aby převzaly odpovědnost a jednaly v 
souladu s mandátem, který jim přímo či 
nepřímo udělili občané; vyjadřuje 
politování nad nerozhodností Rady a nad 
absencí jasného záměru dosáhnout řešení 

1. konstatuje, že při evropských 
volbách v roce 2019 se dostavilo k urnám 
větší množství voličů;
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na základě společném přístupu;

Or. es

Pozměňovací návrh 120
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že při evropských 
volbách v roce 2019 se dostavilo k urnám 
větší množství voličů; domnívá se, že stále 
větší skupina občanů tak zjevně považuje 
EU za vhodnou úroveň k řešení výzev naší 
doby, jako je změna klimatu a 
problematika životního prostředí, sociální a 
genderové nerovnosti, udržitelný růst a 
geopolitické otázky, např. v souvislosti s 
migrací a zahraniční politikou; naléhavě 
proto vyzývá všechny evropské orgány, 
aby převzaly odpovědnost a jednaly v 
souladu s mandátem, který jim přímo či 
nepřímo udělili občané; vyjadřuje 
politování nad nerozhodností Rady a nad 
absencí jasného záměru dosáhnout řešení 
na základě společném přístupu;

1. vítá, že při evropských volbách v 
roce 2019 se dostavilo k urnám větší 
množství voličů, což ukazuje, že trend 
snižování volební účasti v Evropě lze 
zvrátit; uznává důležitou úlohu kampaní 
vedených orgány EU a organizacemi 
občanské společnosti za účelem zvýšení 
účasti, například kampaně „This Time 
I’m Voting“ (Tentokrát jdu volit); 
domnívá se, že vyšší účast ve volbách 
naznačuje, že stále větší skupina občanů 
tak zjevně považuje EU za vhodnou úroveň 
k řešení výzev naší doby, jako je změna 
klimatu a problematika životního prostředí, 
sociální a genderové nerovnosti, udržitelný 
růst a geopolitické otázky, např. v 
souvislosti s migrací a zahraniční politikou; 
zdůrazňuje, že stav hospodářství a 
životního prostředí představovaly pro 
voliče dvě hlavní priority, což jasně 
naznačuje, že občané, kteří se účastní 
evropských voleb, chtějí v těchto dvou 
oblastech politiky sdílené pravomoci mezi 
EU a členskými státy přijmout více 
opatření na evropské úrovni; naléhavě 
proto vyzývá všechny evropské orgány, 
aby převzaly odpovědnost a jednaly v 
souladu s mandátem, který jim přímo či 
nepřímo udělili občané; vyjadřuje 
politování nad nerozhodností Rady a nad 
absencí jasného záměru dosáhnout řešení 
na základě společném přístupu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 121
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Antonio Maria Rinaldi

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že při evropských 
volbách v roce 2019 se dostavilo k urnám 
větší množství voličů; domnívá se, že stále 
větší skupina občanů tak zjevně považuje 
EU za vhodnou úroveň k řešení výzev naší 
doby, jako je změna klimatu a 
problematika životního prostředí, sociální 
a genderové nerovnosti, udržitelný růst a 
geopolitické otázky, např. v souvislosti s 
migrací a zahraniční politikou; naléhavě 
proto vyzývá všechny evropské orgány, 
aby převzaly odpovědnost a jednaly v 
souladu s mandátem, který jim přímo či 
nepřímo udělili občané; vyjadřuje 
politování nad nerozhodností Rady a nad 
absencí jasného záměru dosáhnout řešení 
na základě společném přístupu;

1. konstatuje, že při evropských 
volbách v roce 2019 se dostavilo k urnám 
větší množství voličů; domnívá se, že stále 
větší skupina občanů tak zjevně považuje 
EU za vhodnou úroveň k řešení výzev naší 
doby, jako je změna klimatu a 
problematika životního prostředí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 122
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že při evropských 
volbách v roce 2019 se dostavilo k urnám 
větší množství voličů; domnívá se, že stále 
větší skupina občanů tak zjevně považuje 
EU za vhodnou úroveň k řešení výzev naší 
doby, jako je změna klimatu a 
problematika životního prostředí, sociální a 
genderové nerovnosti, udržitelný růst a 
geopolitické otázky, např. v souvislosti s 

1. konstatuje, že při evropských 
volbách v roce 2019 se dostavilo k urnám 
větší množství voličů ; konstatuje, že mezi 
členskými státy byly značné rozdíly; 
domnívá se, že stále větší skupina občanů 
si zjevně myslí, že EU musí řešit výzvy naší 
doby a měnit své smlouvy, aby reagovaly 
na výzvy, jako je změna klimatu a 
problematika životního prostředí, sociální a 
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migrací a zahraniční politikou; naléhavě 
proto vyzývá všechny evropské orgány, 
aby převzaly odpovědnost a jednaly v 
souladu s mandátem, který jim přímo či 
nepřímo udělili občané; vyjadřuje 
politování nad nerozhodností Rady a nad 
absencí jasného záměru dosáhnout řešení 
na základě společném přístupu;

genderové nerovnosti, udržitelný růst a 
geopolitické otázky, např. v souvislosti s 
migrací a zahraniční politikou; naléhavě 
proto vyzývá všechny evropské orgány, 
aby převzaly odpovědnost a jednaly v 
souladu s mandátem, který jim přímo či 
nepřímo udělili občané; vyjadřuje 
politování nad nerozhodností a 
netransparentností Rady a nad absencí 
jasného záměru dosáhnout řešení na 
základě společném přístupu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 123
Brice Hortefeux

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že při evropských 
volbách v roce 2019 se dostavilo k urnám 
větší množství voličů; domnívá se, že stále 
větší skupina občanů tak zjevně považuje 
EU za vhodnou úroveň k řešení výzev naší 
doby, jako je změna klimatu a 
problematika životního prostředí, sociální a 
genderové nerovnosti, udržitelný růst a 
geopolitické otázky, např. v souvislosti s 
migrací a zahraniční politikou; naléhavě 
proto vyzývá všechny evropské orgány, 
aby převzaly odpovědnost a jednaly v 
souladu s mandátem, který jim přímo či 
nepřímo udělili občané; vyjadřuje 
politování nad nerozhodností Rady a nad 
absencí jasného záměru dosáhnout řešení 
na základě společném přístupu;

1. konstatuje, že při evropských 
volbách v roce 2019 se dostavilo k urnám 
větší množství voličů, ale lituje toho, že 
volební účast zůstává stále nízká; domnívá 
se, že nárůst účasti ukazuje, že má stále 
větší skupina občanů zájem o EU a o 
úlohu, kterou může hrát při řešení výzev 
naší doby, jako je nezaměstnanost a 
životní náklady, zlepšování a odolnost 
zdravotnických systémů, změna klimatu a 
problematika životního prostředí, digitální 
transformace, sociální a genderové 
nerovnosti, hospodářství a udržitelný růst, 
migrace a demografie, bezpečnost a úloha 
EU ve světě; naléhavě proto vyzývá 
všechny evropské orgány, aby převzaly 
odpovědnost a jednaly v souladu s 
mandátem, který jim přímo či nepřímo 
udělili občané;

Or. fr

Pozměňovací návrh 124
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Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že při evropských 
volbách v roce 2019 se dostavilo k urnám 
větší množství voličů; domnívá se, že stále 
větší skupina občanů tak zjevně považuje 
EU za vhodnou úroveň k řešení výzev naší 
doby, jako je změna klimatu a 
problematika životního prostředí, sociální a 
genderové nerovnosti, udržitelný růst a 
geopolitické otázky, např. v souvislosti s 
migrací a zahraniční politikou; naléhavě 
proto vyzývá všechny evropské orgány, 
aby převzaly odpovědnost a jednaly v 
souladu s mandátem, který jim přímo či 
nepřímo udělili občané; vyjadřuje 
politování nad nerozhodností Rady a nad 
absencí jasného záměru dosáhnout řešení 
na základě společném přístupu;

1. konstatuje, že při evropských 
volbách v roce 2019 se dostavilo k urnám 
větší množství voličů; domnívá se, že stále 
větší skupina občanů tak zjevně považuje 
EU za vhodnou úroveň k řešení výzev naší 
doby, jako je změna klimatu a 
problematika životního prostředí, sociální a 
genderové nerovnosti, udržitelný růst a 
geopolitické otázky, např. v souvislosti s 
migrací a zahraniční politikou; naléhavě 
proto vyzývá všechny evropské orgány, 
aby převzaly odpovědnost a jednaly v 
souladu s mandátem, který jim přímo či 
nepřímo udělili občané; vyjadřuje 
politování nad nerozhodností Rady v 
otázce předpisů upravujících evropské 
volby a nad absencí jasného záměru 
dosáhnout řešení na základě společném 
přístupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Esteban González Pons, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Roberta Metsola, Vangelis 
Meimarakis, József Szájer, Andrius Kubilius, Karlo Ressler, Sven Simon, Mairead 
McGuinness, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan Štefanec, László Trócsányi, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že při evropských 
volbách v roce 2019 se dostavilo k urnám 
větší množství voličů; domnívá se, že stále 
větší skupina občanů tak zjevně považuje 
EU za vhodnou úroveň k řešení výzev naší 
doby, jako je změna klimatu a 
problematika životního prostředí, sociální 

1. konstatuje, že při evropských 
volbách v roce 2019 se dostavilo k urnám 
větší množství voličů; domnívá se, že stále 
větší skupina občanů tak zjevně považuje 
EU za vhodnou úroveň k řešení výzev naší 
doby, jako je hospodářství a udržitelný 
růst, veřejné zdraví, změna klimatu a 
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a genderové nerovnosti, udržitelný růst a 
geopolitické otázky, např. v souvislosti s 
migrací a zahraniční politikou; naléhavě 
proto vyzývá všechny evropské orgány, 
aby převzaly odpovědnost a jednaly v 
souladu s mandátem, který jim přímo či 
nepřímo udělili občané; vyjadřuje 
politování nad nerozhodností Rady a nad 
absencí jasného záměru dosáhnout řešení 
na základě společném přístupu;

ochrana životního prostředí, digitální 
revoluce, podpora svobody, lidská práva a 
demokracie, sociální a genderové 
nerovnosti, migrace a demografie, 
bezpečnost a úloha EU ve světě; naléhavě 
proto vyzývá všechny evropské orgány, 
aby převzaly odpovědnost a jednaly v 
souladu s mandátem, který jim přímo či 
nepřímo udělili občané;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. je přesvědčen, že trend rostoucí 
volební účasti se může opakovat, pokud 
budou posíleny vazby a odpovědnost mezi 
voliči a kandidáty a budou napříč 
členskými státy projednávány problémy 
celé EU a politické programy;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá podstatné zvýšení účasti 
mladých ve volbách; znovu vyzývá Radu a 
Komisi, aby zohlednily jejich obavy, které 
jsou zásadní pro životy příštích generací;

2. vítá podstatné zvýšení účasti 
mladých ve volbách; vyjadřuje však 
znepokojení nad tím, že v evropských 
volbách v roce 2019 odevzdalo svůj hlas 
pouze 42 % osob ve věku 16/18 až 24 let;1a  
doporučuje, aby členské státy zvážily 



PE655.711v01-00 66/136 AM\1210438CS.docx

CS

způsoby, jak harmonizovat minimální věk 
voličů na 16 let, aby se ještě více zvýšila 
účast mladých voličů; znovu vyzývá Radu 
a Komisi, aby zohlednily jejich obavy, 
které jsou zásadní pro životy příštích 
generací; vyjadřuje však znepokojení nad 
tím, že v celé EU nehlasovala téměř 
polovina všech způsobilých voličů; 
zdůrazňuje, že na místní, regionální, 
vnitrostátní a evropské úrovni je třeba 
přijmout více opatření s cílem motivovat 
voliče k účasti v evropských volbách;
_________________
1a Eurobarometr 91.5, září 2019

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá podstatné zvýšení účasti 
mladých ve volbách; znovu vyzývá Radu a 
Komisi, aby zohlednily jejich obavy, které 
jsou zásadní pro životy příštích generací;

2. vítá podstatné zvýšení účasti 
mladých ve volbách; znovu vyzývá Radu a 
Komisi, aby během veřejných konzultací a 
prostřednictvím Konference o 
budoucnosti Evropy zohlednily jejich 
obavy, které jsou zásadní pro životy 
příštích generací; doporučuje, aby se 
během tematických setkání mladých 
(Youth Agora) na Konferenci použilo 
losování a požaduje, aby byly zohledněny 
jejich závěry; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 129
Brice Hortefeux

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá podstatné zvýšení účasti 
mladých ve volbách; znovu vyzývá Radu a 
Komisi, aby zohlednily jejich obavy, které 
jsou zásadní pro životy příštích generací;

2. vítá podstatné zvýšení účasti 
mladých ve volbách, ale lituje toho, že 
volební účast zůstává stále nízká; vyzývá 
Radu a Komisi, aby zohlednily obavy 
mladých lidí a dopad evropských předpisů 
na příští generace, a přitom věnovaly 
pozornost poselství občanů, kteří nechodí 
k volbám;

Or. fr

Pozměňovací návrh 130
Brice Hortefeux

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
studii o metodách hlasování, zejména o 
výběru národních nebo místních 
kandidátních listin podle demografické 
váhy členských států a jejich dopadu na 
reprezentativnost zvolených poslanců mezi 
občany;

Or. fr

Pozměňovací návrh 131
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. kritizuje skutečnost, že výsledek 
voleb nevedl ke skutečné genderové 
vyváženosti v Parlamentu; vyzývá Komisi, 
aby ve spolupráci s Parlamentem a 
dalšími orgány, jako je Benátská komise, 

vypouští se
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formulovala doporučení členským státům 
s cílem zvýšit zastoupení žen v Evropském 
parlamentu;

Or. es

Pozměňovací návrh 132
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Gabriele Bischoff, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. kritizuje skutečnost, že výsledek 
voleb nevedl ke skutečné genderové 
vyváženosti v Parlamentu; vyzývá Komisi, 
aby ve spolupráci s Parlamentem a dalšími 
orgány, jako je Benátská komise, 
formulovala doporučení členským státům s 
cílem zvýšit zastoupení žen v Evropském 
parlamentu;

3. kritizuje skutečnost, že výsledek 
voleb nevedl ke skutečné genderové 
vyváženosti v Parlamentu; uznává, že mezi 
členskými státy existují značné rozdíly, 
přičemž v některých bylo zvoleno více než 
50 % žen a v jiných nebyla do Evropského 
parlamentu zvolena ani jedna žena; 
vyzývá členské státy a orgány Unie, aby 
přijaly veškerá nezbytná opatření na 
podporu zásady rovnosti žen a mužů v 
průběhu celého volebního procesu; 
zdůrazňuje v této souvislosti, že je 
zapotřebí dosáhnout vyváženého 
zastoupení na kandidátních listinách; 
vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s 
Parlamentem a dalšími orgány, jako je 
Benátská komise, formulovala doporučení 
členským státům s cílem zvýšit zastoupení 
žen v Evropském parlamentu, například 
vybízením vnitrostátních stran k tomu, 
aby na svých kandidátních listinách 
uváděly stejný počet žen i mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Leila Chaibi, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. kritizuje skutečnost, že výsledek 
voleb nevedl ke skutečné genderové 
vyváženosti v Parlamentu; vyzývá Komisi, 
aby ve spolupráci s Parlamentem a dalšími 
orgány, jako je Benátská komise, 
formulovala doporučení členským státům s 
cílem zvýšit zastoupení žen v Evropském 
parlamentu;

3. kritizuje skutečnost, že výsledek 
voleb nevedl ke skutečné genderové 
vyváženosti v Parlamentu; vyzývá Komisi, 
aby ve spolupráci s Parlamentem a dalšími 
orgány, jako je Benátská komise, 
formulovala doporučení členským státům s 
cílem zvýšit zastoupení žen v Evropském 
parlamentu; vyzývá členské státy, aby ve 
svých vnitrostátních právních předpisech 
týkajících se voleb zvážily obecnou 
povinnost politických stran sestavovat 
kandidátní listiny se zcela rovným 
zastoupením žen a mužů, kteří se na nich 
rovnoměrně střídají; vyzývá rovněž 
členské státy, které mají systém 
preferenčního hlasování, aby za účelem 
zaručení rovnosti preferenční hlas 
nabízely u sudého počtu kandidátů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 134
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. kritizuje skutečnost, že výsledek 
voleb nevedl ke skutečné genderové 
vyváženosti v Parlamentu; vyzývá Komisi, 
aby ve spolupráci s Parlamentem a dalšími 
orgány, jako je Benátská komise, 
formulovala doporučení členským státům s 
cílem zvýšit zastoupení žen v Evropském 
parlamentu;

3. kritizuje skutečnost, že výsledek 
voleb nevedl ke skutečné genderové 
vyváženosti v Parlamentu; vyzývá Komisi, 
aby ve spolupráci s Parlamentem a dalšími 
orgány, jako je Benátská komise, 
formulovala doporučení členským státům s 
cílem zvýšit zastoupení žen v Evropském 
parlamentu; vyzývá Evropský parlament, 
aby zahájil revizi volebního zákona, 
zejména s cílem zavést povinnost, aby se 
na kandidátních listinách pravidelně 
střídala jména kandidujících mužů a žen;

Or. en
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Pozměňovací návrh 135
Esteban González Pons, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Roberta Metsola, Vangelis 
Meimarakis, József Szájer, Andrius Kubilius, Karlo Ressler, Brice Hortefeux, Mairead 
McGuinness, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. kritizuje skutečnost, že výsledek 
voleb nevedl ke skutečné genderové 
vyváženosti v Parlamentu; vyzývá Komisi, 
aby ve spolupráci s Parlamentem a dalšími 
orgány, jako je Benátská komise, 
formulovala doporučení členským státům s 
cílem zvýšit zastoupení žen v Evropském 
parlamentu;

3. vítá skutečnost, že se v posledních 
volbách zlepšila genderová vyváženost v 
Parlamentu; zdůrazňuje však, že stále 
existuje prostor pro další zlepšení, aby 
bylo z hlediska zastoupení žen a mužů 
dosaženo skutečně vyváženého 
Parlamentu; vyzývá Komisi, aby ve 
spolupráci s Parlamentem a dalšími 
orgány, jako je Benátská komise, 
formulovala doporučení členským státům s 
cílem zvýšit zastoupení žen v Evropském 
parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. požaduje posílení parity v 
Evropském parlamentu; domnívá se, že 
paritu by mohly výrazně posílit některé 
změny v jeho jednacím řádu, počínaje 
zavedením pravidla parity v 
rozhodovacích orgánech; navrhuje také 
nahradit pravidlo nejstaršího pravidlem 
nejmladšího, to znamená, že v případě 
rovnosti hlasů budou zvoleni nejmladší 
kandidáti, a nikoli nejstarší kandidáti, 
jako je v současné době stanoveno v 
následujících článcích: článek 16 – Volba 



AM\1210438CS.docx 71/136 PE655.711v01-00

CS

předsedy, Článek 17 – Volba 
místopředsedů, Článek 29.2 – Konference 
předsedů výborů, Článek 30.2 – 
Konference předsedů delegací, Článek 
213 – Předsednictva výborů, Článek 231 – 
Volba veřejného ochránce práv;

Or. fr

Pozměňovací návrh 137
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že Parlament s 96 % 
bělošských zástupců nemůže zajistit 
uspokojivé zastoupení pluralitní a 
rozmanité evropské společnosti; vyjadřuje 
politování nad tím, že ačkoli se některé 
skupiny každodenně potýkají se 
strukturálním rasismem, nebylo přijato 
žádné opatření ke zlepšení zastoupení 
osob z rasových menšin v Evropském 
parlamentu; domnívá se, že odstranění 
vyloučení a diskriminace z důvodu 
příslušnosti ke dvěma či více skupinám je 
povinností vyplývající z hodnot EU a z 
Listiny základních práv; vyzývá členské 
státy a politické strany účastnící se 
evropských voleb, aby přijaly proaktivní 
politiky, které zajistí rovné příležitosti a 
zvýší zastoupení osob z rasových menšin a 
všech nedostatečně zastoupených a 
marginalizovaných skupin;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
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Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že pouze 5 % poslanců 
Evropského parlamentu patří k etnickým 
menšinám, přestože představují přibližně 
10 % populace EU;1a  zdůrazňuje, že je 
třeba vyvíjet větší úsilí na vnitrostátní a 
evropské úrovni, aby se ještě zvýšilo 
začlenění etnických menšin na kandidátní 
listiny a do voleb;
_________________
1a Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě a Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru ze 
dne 19. června 2020 „Zpráva o volbách do 
Evropského parlamentu v roce 2019“, 
COM(2020)252 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. vyjadřuje politování nad tím, že 
Oriol Junqueras nemohl zaujmout své 
právoplatné místo, takže Evropský 
parlament je neúplný; připomíná, že 
Evropský parlament je jediným 
příslušným orgánem ke zbavení svých 
poslanců poslanecké imunity a že přitom 
jedná v souladu s Listinou; vyzývá proto 
zejména předsedu Evropského 
parlamentu, aby uplatňoval rozsudek 
Soudního dvora Evropské unie (C-502/19) 
tím, že bude trvat na imunitě Oriola 
Junquerase, a tím ochrání nezávislost 
Evropského parlamentu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 140
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. v souladu s doporučeními akčního 
plánu Meztiparlamentní unie pro 
parlamenty s rovným přístupem k ženám a 
mužům navrhuje zdvojení vedoucích 
funkcí parlamentních struktur, a to 
jmenováním ženy i muže, zejména v 
případě předsednictví Evropského 
parlamentu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 141
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod 3 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3c. navrhuje zavést společné 
spolupředsednictví za podmínek platných 
pro vytváření politické skupiny podle 
článku 335 jednacího řádu Evropského 
parlamentu; zdůrazňuje, že tato změna 
jednoduše doplní k prohlášení o založení 
skupiny jména těchto dvou spolupředsedů, 
vedle názvu skupiny, politického 
prohlášení, které stanoví cíl skupiny, a 
jmen jejích členů a členů jejího 
předsednictva;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 142
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod 3 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3d. vyzývá Konferenci předsedů, aby v 
souladu s postupem podle článku 209–2 
jednacího řádu zohlednila kritérium 
rovnosti v případě, že politické skupiny 
nedosáhnou dohody o svém poměrném 
zastoupení v jednom nebo více určených 
výborech; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 143
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod 3 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3e. navrhuje jako přechodné opatření 
k lepšímu zastoupení volených zástupců 
posoudit stanovení minimální prahové 
hodnoty v každém výboru Evropského 
parlamentu s cílem zajistit uspokojivou 
úroveň zastoupení žen a mužů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 144
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira, Gabriele Bischoff, 
Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že podobná doporučení 4. konstatuje, že podobná doporučení 
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by mohla být učiněna v souvislosti s 
uplatňováním pasivních a aktivních 
hlasovacích práv občanů se zdravotním 
postižením; s velkým znepokojením 
připomíná, že v několika členských státech 
nebyli občané se zdravotním postižením v 
roce 2019 schopni hlasovat kvůli 
nevhodnému volebnímu materiálu nebo 
nevyhovující infrastruktuře ve volebních 
místnostech;

by mohla být učiněna v souvislosti s 
uplatňováním pasivních a aktivních 
hlasovacích práv občanů se zdravotním 
postižením; s velkým znepokojením 
připomíná, že v několika členských státech 
nebyli občané se zdravotním postižením, 
jichž je odhadem 800 000, v roce 2019 
schopni hlasovat kvůli nevhodnému 
volebnímu materiálu nebo nevyhovující 
infrastruktuře ve volebních místnostech; 
vyzývá členské státy, aby zaručily, že 
všichni, kdo mají hlasovací právo, včetně 
občanů EU žijících mimo svou zemi 
původu a vězňů, jimž bylo uděleno takové 
právo v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy, budou moci toto právo 
vykonávat;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. konstatuje, že odlišné volební 
kultury vyústily v řadu různých volebních 
systémů; doporučuje, aby jasné předpisy, 
doporučení a pokyny zajistily nalezení 
přibližné podoby jednotného volebního 
zákona a rovnost hlasování pro evropské 
občany, zejména pokud jde o právo 
zaregistrovat stranu a kandidovat ve 
volbách, přístup k hlasování, navrhovat 
kandidáty, přístupnost, zplnomocnění 
nebo hlasování na dálku a dny konání 
voleb;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
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Pedro Silva Pereira, Giuliano Pisapia

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. uznává dobrou organizaci 
volebního procesu v evropských volbách v 
roce 2019 navzdory nejistotě vyplývající z 
odchodu Spojeného království z EU; v této 
souvislosti upozorňuje na bezproblémovou 
změnu složení Evropského parlamentu po 
brexitu v důsledku ochranné doložky, 
která je stanovena v jeho usnesení ze dne 
7. února 2018 o složení Evropského 
parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Leila Chaibi, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vítá informační zprávu 
Evropského hospodářského a sociálního 
výboru „Skutečná práva osob se 
zdravotním postižením volit ve volbách do 
Evropského parlamentu“ z března 2019;

Or. fr

Pozměňovací návrh 148
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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4b. konstatuje, že podle čl. 223 odst. 1 
SFEU je výsadou Parlamentu navrhnout 
změnu volebního zákona; konstatuje, že 
podle čl. 223 odst. 1 pododstavce 1 je 
výsadou Rady navrhované znění změnit; 
bere na vědomí výklad článku 223 
(SFEU) ze strany právní služby Rady z 
roku 2016; doporučuje, aby oba orgány 
organizovaně a ve společném duchu 
spolupracovaly od samého počátku a 
navrhly nejlepší řešení pro volby do 
Evropského parlamentu a provedly 
výsledek svého úsilí v členských státech 
před volbami v roce 2024;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. potvrzuje, že pro voliče se 
zdravotním postižením jsou technická 
opatření pro hlasování stejně důležitá jako 
přístup k informacím nebo přístup do 
volební místnosti; poukazuje na to, že pro 
nevidomé či zrakově postižené osoby nebo 
osoby, které mají potíže s přesným 
ovládáním pera, představuje postup 
nakreslení kroužku, například kolem 
pořadového čísla kandidáta, nebo napsání 
čísla či jména kandidáta nebo strany do 
hlasovacího lístku významnou překážku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 150
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod 4 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4c. vyzývá členské státy, aby posílily 
výměnu osvědčených postupů týkajících 
se usnadnění přístupu osob se zdravotním 
postižením do volebních místností; 
navrhuje, aby si členské státy pronajímaly 
vhodné prostory, pokud nejsou veřejné 
struktury vhodné;

Or. fr

Pozměňovací návrh 151
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod 4 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4d. vybízí členské státy, aby v 
souvislosti s volbami v roce 2024 zvýšily 
kapacity na konzulárních úřadech, které 
umožní větší kontrolu a povědomí občanů 
o tom, že vícenásobné hlasování je 
zakázáno;

Or. fr

Pozměňovací návrh 152
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod 4 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4e. vyzývá členské státy, aby zlepšily 
právní předpisy, které usnadní přístup 
osob bez domova k hlasování; poukazuje 
na to, že požadování dokladu o bydlišti, 
aby bylo možné hlasovat, jako to činí 
směrnice ES 93/109/ES, může vést k 
vyloučení lidí bez domova v zemích, kde 
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nemají možnost získat správní adresu; 
doporučuje požadování dokladu o bydlišti 
zrušit, aby se zlepšila účast na hlasování 
osob bez domova, kteří jsou plnoprávnými 
občany Unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 153
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod 4 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4f. domnívá se, že nejlepším 
způsobem, jak poskytnout všem občanům 
přístup k volbám, je zajistit začlenění 
všech, a tím i zamezení bezdomovectví; 
doporučuje, aby Evropská komise 
bezodkladně přijala rámec EU pro 
zamezení bezdomovectví do roku 2030, 
který by členské státy provedly při boji 
proti bezdomovectví na vnitrostátní 
úrovni; dále konstatuje, že pokyny Komise 
pro boj proti bezdomovectví1a pocházejí z 
roku 2013 a že dosud nebyly přeloženy do 
23 jazyků Unie;
_________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/ALL/?uri=CELEX:52013SC0
042

Or. fr

Pozměňovací návrh 154
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod 4 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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4g. vybízí EU a členské státy, aby 
zintenzivnily osvětové kampaně pro lidi 
bez domova k tématu účasti na volbách s 
cílem umožnit jim účastnit se voleb a 
diskutovat o významu hlasování; trvají na 
poskytování větší podpory pro vzdělávání 
zaměstnanců v zařízeních a ubytovacích 
střediscích pro bezdomovce a v obcích, a 
to za pomoci vyhrazených finančních 
prostředků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 155
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je toho názoru, že důvodem, proč z 
postupu jmenování vedoucích kandidátů 
nevzešel po volbách v roce 2019 předseda 
Evropské komise, je to, že tento proces 
nebyl na základě zkušeností z roku 2014 
nijak zdokonalen; má v úmyslu posílit 
demokratický proces výběru předsedy 
Komise před příštími evropskými volbami 
v roce 2024;

5. je toho názoru, že demokratický 
proces je v členských státech plně 
zaručen;

Or. es

Pozměňovací návrh 156
Pedro Silva Pereira

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je toho názoru, že důvodem, proč z 
postupu jmenování vedoucích kandidátů 
nevzešel po volbách v roce 2019 předseda 
Evropské komise, je to, že tento proces 

5. konstatuje, že postup jmenování 
vedoucích kandidátů je důležitým 
nástrojem k uspořádání evropské politické 
diskuse během volební kampaně; domnívá 
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nebyl na základě zkušeností z roku 2014 
nijak zdokonalen; má v úmyslu posílit 
demokratický proces výběru předsedy 
Komise před příštími evropskými volbami 
v roce 2024;

se, že je zapotřebí dalších zlepšení a 
upřesnění, aby byl posílen demokratický 
proces výběru předsedy Komise před 
příštími evropskými volbami v roce 2024; 
konstatuje však, že volba předsedy Komise 
vždy závisí na zajištění podpory většiny 
poslanců Evropského parlamentu, aby 
byly výsledky voleb plně zohledněny, jak 
stanoví Lisabonská smlouva;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je toho názoru, že důvodem, proč z 
postupu jmenování vedoucích kandidátů 
nevzešel po volbách v roce 2019 předseda 
Evropské komise, je to, že tento proces 
nebyl na základě zkušeností z roku 2014 
nijak zdokonalen; má v úmyslu posílit 
demokratický proces výběru předsedy 
Komise před příštími evropskými volbami 
v roce 2024;

5. je toho názoru, že důvodem, proč z 
postupu jmenování vedoucích kandidátů 
nevzešel po volbách v roce 2019 předseda 
Evropské komise, je to, že o to členské 
státy nestojí; vyzývá k tomu, aby bylo od 
tohoto postupu definitivně upuštěno;

Or. fr

Pozměňovací návrh 158
Esteban González Pons, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Roberta Metsola, Vangelis 
Meimarakis, József Szájer, Andrius Kubilius, Karlo Ressler, Brice Hortefeux, Sven 
Simon, Mairead McGuinness, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je toho názoru, že důvodem, proč z 
postupu jmenování vedoucích kandidátů 

5. bere na vědomí, že z postupu 
jmenování vedoucích kandidátů nevzešel 
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nevzešel po volbách v roce 2019 předseda 
Evropské komise, je to, že tento proces 
nebyl na základě zkušeností z roku 2014 
nijak zdokonalen; má v úmyslu posílit 
demokratický proces výběru předsedy 
Komise před příštími evropskými volbami 
v roce 2024;

po volbách v roce 2019 předseda Evropské 
komise; má v úmyslu posílit demokratický 
proces výběru předsedy Komise před 
příštími evropskými volbami v roce 2024;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je toho názoru, že důvodem, proč z 
postupu jmenování vedoucích kandidátů 
nevzešel po volbách v roce 2019 předseda 
Evropské komise, je to, že tento proces 
nebyl na základě zkušeností z roku 2014 
nijak zdokonalen; má v úmyslu posílit 
demokratický proces výběru předsedy 
Komise před příštími evropskými volbami 
v roce 2024;

5. je toho názoru, že důvodem, proč z 
postupu jmenování vedoucích kandidátů 
nevzešel po volbách v roce 2019 předseda 
Evropské komise, je to, že od roku 2014 
nebyl přijat žádný formálně závazný 
rámec pro uplatňování zásady vedoucího 
kandidáta; má v úmyslu posílit 
demokratický proces výběru předsedy 
Komise před příštími evropskými volbami 
v roce 2024;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je toho názoru, že důvodem, proč z 
postupu jmenování vedoucích kandidátů 
nevzešel po volbách v roce 2019 předseda 
Evropské komise, je to, že tento proces 
nebyl na základě zkušeností z roku 2014 
nijak zdokonalen; má v úmyslu posílit 

5. je toho názoru, že důvodem, proč z 
postupu jmenování vedoucích kandidátů 
nevzešel po volbách v roce 2019 předseda 
Evropské komise, je to, že tento proces 
nebyl na základě zkušeností z roku 2014 
nijak zdokonalen z důvodu odmítání ze 
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demokratický proces výběru předsedy 
Komise před příštími evropskými volbami 
v roce 2024;

strany Evropské rady; má v úmyslu posílit 
demokratický proces výběru předsedy 
Komise před příštími evropskými volbami 
v roce 2024;

Or. fr

Pozměňovací návrh 161
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. je toho názoru, že důvodem, proč z 
postupu jmenování vedoucích kandidátů 
nevzešel po volbách v roce 2019 předseda 
Evropské komise, je to, že tento proces 
nebyl na základě zkušeností z roku 2014 
nijak zdokonalen; má v úmyslu posílit 
demokratický proces výběru předsedy 
Komise před příštími evropskými volbami 
v roce 2024;

5. je toho názoru, že důvodem, proč z 
postupu jmenování vedoucích kandidátů 
nevzešel po volbách v roce 2019 předseda 
Evropské komise, je to, že tento proces 
nebyl na základě zkušeností z roku 2014 
nijak zdokonalen; má v úmyslu reformovat 
demokratický proces výběru předsedy 
Komise před příštími evropskými volbami 
v roce 2024;

Or. it

Pozměňovací návrh 162
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že volební práh v 
evropských volbách není nutný a že jeho 
zavedení by snížilo zastoupení politických 
sil, které hrají konstruktivní a inovativní 
úlohu v evropském rozhodovacím 
procesu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 163
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá nadcházející společné 
prohlášení tří evropských orgánů o 
konferenci o budoucnosti Evropy a 
připomíná závazek předsedkyně Komise 
řešit během této konference otázku 
nadnárodních kandidátních listin a 
proces vedoucích kandidátů jako prioritní 
institucionální záležitosti;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 164
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá nadcházející společné 
prohlášení tří evropských orgánů o 
konferenci o budoucnosti Evropy a 
připomíná závazek předsedkyně Komise 
řešit během této konference otázku 
nadnárodních kandidátních listin a proces 
vedoucích kandidátů jako prioritní 
institucionální záležitosti;

6. vyjadřuje politování nad tím, že se 
znovu objevuje plán na vytvoření 
nadnárodních kandidátních listin, ačkoli 
byl v roce 2018 Evropským parlamentem 
zamítnut; vyzývá k tomu, aby bylo od 
tohoto postupu definitivně upuštěno;

Or. fr

Pozměňovací návrh 165
Esteban González Pons, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Roberta Metsola, Vangelis 
Meimarakis, József Szájer, Andrius Kubilius, Karlo Ressler, Brice Hortefeux, Sven 
Simon, Mairead McGuinness, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan Štefanec, László Trócsányi, 
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Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá nadcházející společné 
prohlášení tří evropských orgánů o 
konferenci o budoucnosti Evropy a 
připomíná závazek předsedkyně Komise 
řešit během této konference otázku 
nadnárodních kandidátních listin a 
proces vedoucích kandidátů jako prioritní 
institucionální záležitosti;

6. vyzývá k rychlému přijetí 
společného prohlášení tří evropských 
orgánů o konferenci o budoucnosti Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Gabriele Bischoff, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá nadcházející společné 
prohlášení tří evropských orgánů o 
konferenci o budoucnosti Evropy a 
připomíná závazek předsedkyně Komise 
řešit během této konference otázku 
nadnárodních kandidátních listin a proces 
vedoucích kandidátů jako prioritní 
institucionální záležitosti;

6. vítá nadcházející společné 
prohlášení tří evropských orgánů o 
konferenci o budoucnosti Evropy a 
připomíná závazek předsedkyně Komise 
řešit během této konference otázku 
nadnárodních kandidátních listin a proces 
vedoucích kandidátů v souladu s 
rozhodnutími přijatými samotnou 
konferencí o seznamu priorit, jimiž je 
třeba se zabývat, a s cílem zajistit, aby byly 
použitelné u příštích evropských voleb v 
roce 2024;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyjadřuje politování nad tím, že v 
důsledku absence výrazných evropských 
volebních kampaní a rozpravy nebyl 
Evropský parlament schopen vytvořit 
konstruktivní většinu podporující 
vedoucího kandidáta evropské politické 
strany na předsedu Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Vladimír Bilčík

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje důležitou úlohu 
nadcházející konference o budoucnosti 
Evropy v diskusi o institucionálních 
záležitostech s ohledem na výsledky 
evropských voleb v roce 2019;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. vyjadřuje politování nad tím, že 
občané EU se nemohou přímo stát členy 
evropských politických stran, a nad 
omezenými zdroji na kampaně evropských 
politických stran, které by mohly veřejnost 
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ve všech členských státech seznámit s 
vedoucími kandidáty s cílem posílit zásadu 
vedoucího kandidáta a evropskou kvalitu 
diskuse a voleb;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6c. vyjadřuje politování nad 
omezeným časovým horizontem kampaně, 
během něhož musí kandidáti před volbami 
komunikovat s širokou veřejností;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že volba předsedy 
Komise závisí na většině poslanců 
Parlamentu, což de facto vyžaduje 
vytvoření koalice; doporučuje obrátit 
volební postup tak, aby Parlament po 
obdržení souhlasu Evropské rady navrhl a 
zvolil předsedu Komise;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 172
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria 
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Rinaldi

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že volba předsedy 
Komise závisí na většině poslanců 
Parlamentu, což de facto vyžaduje 
vytvoření koalice; doporučuje obrátit 
volební postup tak, aby Parlament po 
obdržení souhlasu Evropské rady navrhl a 
zvolil předsedu Komise;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 173
Esteban González Pons, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Roberta Metsola, Vangelis 
Meimarakis, József Szájer, Andrius Kubilius, Karlo Ressler, Brice Hortefeux, Sven 
Simon, Mairead McGuinness, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan Štefanec, László Trócsányi, 
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že volba předsedy 
Komise závisí na většině poslanců 
Parlamentu, což de facto vyžaduje 
vytvoření koalice; doporučuje obrátit 
volební postup tak, aby Parlament po 
obdržení souhlasu Evropské rady navrhl a 
zvolil předsedu Komise;

7. připomíná závazek předsedy 
Komise, že se bude zabývat otázkou 
procesu vedoucích kandidátů a 
nadnárodních kandidátních listin v rámci 
konference o budoucnosti Evropy; 
zdůrazňuje, že volba předsedy Komise 
závisí na většině poslanců Parlamentu, což 
de facto vyžaduje vytvoření koalice, jak 
ukázala volba Komise Ursuly von der 
Leyenové v červenci 2019;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Leila Chaibi

Návrh usnesení
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Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že volba předsedy 
Komise závisí na většině poslanců 
Parlamentu, což de facto vyžaduje 
vytvoření koalice; doporučuje obrátit 
volební postup tak, aby Parlament po 
obdržení souhlasu Evropské rady navrhl a 
zvolil předsedu Komise;

7. zdůrazňuje, že volba předsedy 
Komise závisí na většině poslanců 
Parlamentu, což de facto vyžaduje 
vytvoření koalice; doporučuje změnit 
článek 17.1 Smlouvy o Evropské unii a 
obrátit volební postup tak, aby Parlament 
po obdržení souhlasu Evropské rady navrhl 
a zvolil předsedu Komise;

Or. fr

Pozměňovací návrh 175
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že volba předsedy 
Komise závisí na většině poslanců 
Parlamentu, což de facto vyžaduje 
vytvoření koalice; doporučuje obrátit 
volební postup tak, aby Parlament po 
obdržení souhlasu Evropské rady navrhl a 
zvolil předsedu Komise;

7. zdůrazňuje, že postup výběru a 
volby předsedy Evropské komise by měl 
být konsolidován v souladu s 
ustanoveními Lisabonské smlouvy a na 
základě žádostí Parlamentu o jmenování 
předsedou Komise pro kandidáta, který 
může získat podporu většiny poslanců 
Parlamentu, což de facto vyžaduje 
vytvoření programové dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. konstatuje, že čl. 17 odst. 7 
Smlouvy o Evropské unii opravňuje k 
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volbě předsedy Evropské komise 
Evropskou radu; zdůrazňuje, že Evropská 
rada musí pouze zohlednit volby do 
Evropského parlamentu, a že tedy nebyl v 
roce 2014 ani v roce 2019 důvod očekávat, 
že bude dodržován neformální postup 
nominace vedoucích kandidátů 
(„Spitzenkandidaten“); vyzývá proto ke 
změně evropských smluv tak, aby byly 
evropské volby skutečně propojeny s 
volbou předsedy Evropské komise;

Or. fr

Pozměňovací návrh 177
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. je přesvědčen, že demokratický 
proces výběru vedoucího kandidáta by 
mohl být usnadněn, pokud by bylo 
umožněno vytváření koalic evropských 
stran a hnutí před evropskými volbami, se 
související možností předložení 
společného programu a jediného 
vedoucího kandidáta koalice;

Or. it

Pozměňovací návrh 178
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. navrhuje, aby nebyl v zájmu 
posílení váhy evropských občanů postup 
nominace vedoucích kandidátů 
(„Spitzenkandidaten“) vyhrazen pouze 
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evropským politickým stranám; vyzývá k 
přezkumu Smluv a volebního aktu, aby 
mohly unie stran nebo hnutí zastupujících 
alespoň čtvrtinu členských států rovněž 
nominovat kandidáta do čela Evropské 
komise;

Or. fr

Pozměňovací návrh 179
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod 7 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7c. navrhuje, aby byla u kandidátů 
navržených každou evropskou politickou 
stranou nebo každou koalicí národních 
stran nebo hnutí na předsednictví 
Evropské komise stanovena podmínka 
paritní dvojice;

Or. fr

Pozměňovací návrh 180
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že výsledek voleb do 
Evropského parlamentu posílil politický 
rozměr volby Evropské komise, a že je 
tedy zapotřebí důkladněji a objektivněji 
zkoumat prohlášení o zájmech kandidátů 
na komisaře; vyzývá k vytvoření 
nezávislého orgánu, jehož úkoly by tuto 
kontrolu zahrnovaly a který by pro její 
výkon měl vhodné prostředky;

vypouští se

Or. es
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Pozměňovací návrh 181
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že výsledek voleb do 
Evropského parlamentu posílil politický 
rozměr volby Evropské komise, a že je 
tedy zapotřebí důkladněji a objektivněji 
zkoumat prohlášení o zájmech kandidátů 
na komisaře; vyzývá k vytvoření 
nezávislého orgánu, jehož úkoly by tuto 
kontrolu zahrnovaly a který by pro její 
výkon měl vhodné prostředky;

8. domnívá se, že přezkum prohlášení 
o zájmech a slyšení kandidátů na 
komisaře, který provedl Evropský 
parlament, byl nezbytný a zvýšil 
demokratickou odpovědnost Komise vůči 
Parlamentu; domnívá se však, že tento 
proces zdůraznil potřebu technického a 
nestranného hodnocení prohlášení o 
zájmech kandidátů na komisaře; vyzývá 
proto k vytvoření nezávislého orgánu, 
jehož úkoly by kontrolu prohlášení o 
zájmech kandidátů na komisaře 
zahrnovaly a který by pro její výkon měl 
vhodné prostředky; zdůrazňuje však, že 
schválení nebo zamítnutí každého 
kandidáta na komisaře a sboru komisařů 
by v konečném důsledku mělo být 
politickou záležitostí v rukou Evropského 
parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že výsledek voleb do 
Evropského parlamentu posílil politický 
rozměr volby Evropské komise, a že je 
tedy zapotřebí důkladněji a objektivněji 
zkoumat prohlášení o zájmech kandidátů 
na komisaře; vyzývá k vytvoření 
nezávislého orgánu, jehož úkoly by tuto 

8. domnívá se, že výsledek voleb do 
Evropského parlamentu posílil politický 
rozměr volby Evropské komise, a že je 
tedy zapotřebí důkladněji a objektivněji 
zkoumat prohlášení o zájmech kandidátů 
na komisaře; zdůrazňuje, že je důležité 
poskytnout Výboru pro právní záležitosti 
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kontrolu zahrnovaly a který by pro její 
výkon měl vhodné prostředky;

dostatek času na důkladné posouzení 
kandidátů na komisaře; zdůrazňuje, že 
přezkum Výboru pro právní záležitosti by 
se neměl omezovat na prohlášení 
kandidátů na komisaře, nýbrž by měl být 
rozšířen o důkazy, které jsou dostupné 
pomocí jiných prostředků, zdůrazňuje, že 
posuzování střetu zájmů by se nemělo 
omezovat pouze na rodinné příslušníky, 
aby se stejná pravidla vztahovala na 
manžely/manželky a na dlouhodobé 
partnery kandidátů na komisaře;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že výsledek voleb do 
Evropského parlamentu posílil politický 
rozměr volby Evropské komise, a že je 
tedy zapotřebí důkladněji a objektivněji 
zkoumat prohlášení o zájmech kandidátů 
na komisaře; vyzývá k vytvoření 
nezávislého orgánu, jehož úkoly by tuto 
kontrolu zahrnovaly a který by pro její 
výkon měl vhodné prostředky;

8. domnívá se, že výsledek voleb do 
Evropského parlamentu posílil politický 
rozměr volby Evropské komise, a že je 
tedy zapotřebí důkladněji a objektivněji 
zkoumat prohlášení o zájmech kandidátů 
na komisaře; vyzývá k vytvoření 
nezávislého orgánu, jehož úkoly by 
zahrnovaly podporu příslušného 
parlamentního výboru provádějícího 
všechny nezbytné kontroly s cílem ověřit 
existenci případného střetu zájmů nebo 
jiných podmínek bránících jmenování 
komisaře a který by pro její výkon měl 
vhodné prostředky;

Or. it

Pozměňovací návrh 184
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že výsledek voleb do 
Evropského parlamentu posílil politický 
rozměr volby Evropské komise, a že je 
tedy zapotřebí důkladněji a objektivněji 
zkoumat prohlášení o zájmech kandidátů 
na komisaře; vyzývá k vytvoření 
nezávislého orgánu, jehož úkoly by tuto 
kontrolu zahrnovaly a který by pro její 
výkon měl vhodné prostředky;

8. domnívá se, že výsledek voleb do 
Evropského parlamentu posílil politický 
rozměr volby Evropské komise, a že je 
tedy zapotřebí důkladněji a objektivněji 
zkoumat prohlášení o zájmech kandidátů 
na komisaře; vyzývá k vytvoření 
nezávislého orgánu s využitím 
osvědčených postupů členských států, 
jehož úkoly by tuto povinnou kontrolu 
zahrnovaly a který by pro její výkon měl 
vhodné vyšetřovací prostředky a dostatek 
času;

Or. fr

Pozměňovací návrh 185
Pedro Silva Pereira

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že výsledek voleb do 
Evropského parlamentu posílil politický 
rozměr volby Evropské komise, a že je 
tedy zapotřebí důkladněji a objektivněji 
zkoumat prohlášení o zájmech kandidátů 
na komisaře; vyzývá k vytvoření 
nezávislého orgánu, jehož úkoly by tuto 
kontrolu zahrnovaly a který by pro její 
výkon měl vhodné prostředky;

8. domnívá se, že výsledek voleb do 
Evropského parlamentu posílil politický 
rozměr volby Evropské komise, a že je 
tedy zapotřebí důkladněji a objektivněji 
zkoumat prohlášení o zájmech kandidátů 
na komisaře;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Esteban González Pons, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Roberta Metsola, Vangelis 
Meimarakis, József Szájer, Andrius Kubilius, Karlo Ressler, Brice Hortefeux, Sven 
Simon, Mairead McGuinness, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan Štefanec, László Trócsányi

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že výsledek voleb do 
Evropského parlamentu posílil politický 
rozměr volby Evropské komise, a že je 
tedy zapotřebí důkladněji a objektivněji 
zkoumat prohlášení o zájmech kandidátů 
na komisaře; vyzývá k vytvoření 
nezávislého orgánu, jehož úkoly by tuto 
kontrolu zahrnovaly a který by pro její 
výkon měl vhodné prostředky;

8. domnívá se, že výsledek voleb do 
Evropského parlamentu posílil politický 
rozměr volby Evropské komise, a že je 
tedy zapotřebí důkladněji a objektivněji 
zkoumat prohlášení o zájmech kandidátů 
na komisaře; vyzývá k posílení této 
kontroly před jmenováním kandidátů na 
komisaře, během jejich mandátu i po jeho 
skončení tím, že bude posílena úloha již 
existujícího nezávislého etického výboru;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že výsledek voleb do 
Evropského parlamentu posílil politický 
rozměr volby Evropské komise, a že je 
tedy zapotřebí důkladněji a objektivněji 
zkoumat prohlášení o zájmech kandidátů 
na komisaře; vyzývá k vytvoření 
nezávislého orgánu, jehož úkoly by tuto 
kontrolu zahrnovaly a který by pro její 
výkon měl vhodné prostředky;

8. domnívá se, že problémy, se 
kterými se setkává Komise Ursuly von der 
Leyenové, ukazují na potřebu důkladněji a 
objektivněji zkoumat prohlášení o zájmech 
kandidátů na komisaře; vyzývá k vytvoření 
nezávislého orgánu, jehož úkoly by tuto 
kontrolu zahrnovaly a který by pro její 
výkon měl vhodné prostředky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 188
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že výsledek voleb do 
Evropského parlamentu posílil politický 
rozměr volby Evropské komise, a že je 
tedy zapotřebí důkladněji a objektivněji 
zkoumat prohlášení o zájmech kandidátů 
na komisaře; vyzývá k vytvoření 
nezávislého orgánu, jehož úkoly by tuto 
kontrolu zahrnovaly a který by pro její 
výkon měl vhodné prostředky;

8. domnívá se, že výsledek voleb do 
Evropského parlamentu posílil politický 
rozměr volby Evropské komise, a že je 
tedy zapotřebí důkladněji a objektivněji 
zkoumat prohlášení o zájmech kandidátů 
na komisaře; vyzývá k vytvoření 
nezávislého etického orgánu, jehož úkoly 
by tuto kontrolu zahrnovaly a který by pro 
její výkon měl vhodné prostředky;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Pedro Silva Pereira

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje politování nad tím, že 
portfolia jsou v Komisi přiřazována 
výhradně způsobem, který upřednostňuje 
národní zájmy před společným zájmem 
evropským;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Esteban González Pons, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Roberta Metsola, Vangelis 
Meimarakis, József Szájer, Andrius Kubilius, Karlo Ressler, Brice Hortefeux, Sven 
Simon, Mairead McGuinness, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan Štefanec, László Trócsányi, 
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje politování nad tím, že 
portfolia jsou v Komisi přiřazována 
výhradně způsobem, který upřednostňuje 
národní zájmy před společným zájmem 

vypouští se
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evropským;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje politování nad tím, že 
portfolia jsou v Komisi přiřazována 
výhradně způsobem, který upřednostňuje 
národní zájmy před společným zájmem 
evropským;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 192
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje politování nad tím, že 
portfolia jsou v Komisi přiřazována 
výhradně způsobem, který upřednostňuje 
národní zájmy před společným zájmem 
evropským;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 193
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje politování nad tím, že 
portfolia jsou v Komisi přiřazována 
výhradně způsobem, který upřednostňuje 
národní zájmy před společným zájmem 
evropským;

9. vyjadřuje politování nad tím, že 
portfolia jsou v Komisi přiřazována 
výhradně způsobem, který upřednostňuje 
národní zájmy a zastoupení před 
společným zájmem evropským, a žádá, 
aby byl tento proces zvážen a portfolia 
byla přidělována na základě odborných 
znalostí a politických priorit; připomíná, 
že podle článku 17 (SEU) by se objem 
portfolií měl odvíjet od zásad řádné správy 
věcí veřejných;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyjadřuje politování nad tím, že 
portfolia jsou v Komisi přiřazována 
výhradně způsobem, který upřednostňuje 
národní zájmy před společným zájmem 
evropským;

9. vyjadřuje politování nad tím, že 
portfolia jsou v Komisi přiřazována 
výhradně způsobem, který upřednostňuje 
národní zájmy před společným zájmem 
evropským; připomíná, že čl. 17 odst. 5 
SEU omezuje praxi jednoho komisaře na 
každý členský stát; vyzývá Radu, aby 
přijala ustanovení Smlouvy podle čl. 17 
odst. 5 SEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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9. vyjadřuje politování nad tím, že 
portfolia jsou v Komisi přiřazována 
výhradně způsobem, který upřednostňuje 
národní zájmy před společným zájmem 
evropským;

9. vyjadřuje politování nad tím, že 
portfolia jsou v Komisi přiřazována 
výhradně způsobem, který upřednostňuje 
ujednání největších politických stran před 
společným zájmem evropským;

Or. fr

Pozměňovací návrh 196
Vladimír Bilčík

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. domnívá se, že portfolia komisařů 
by měla odrážet institucionální 
uspořádání a strukturu výborů 
Evropského parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. trvá na tom, že všichni evropští 
voliči by měli mít možnost hlasovat pro 
jimi preferovaného kandidáta na 
předsedu Komise; opakuje proto, že 
vedoucí kandidáti by měli jako oficiální 
kandidáti kandidovat v příštích volbách v 
rámci společného evropského obvodu 
napříč všemi členskými státy;

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 198
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. trvá na tom, že všichni evropští 
voliči by měli mít možnost hlasovat pro 
jimi preferovaného kandidáta na 
předsedu Komise; opakuje proto, že 
vedoucí kandidáti by měli jako oficiální 
kandidáti kandidovat v příštích volbách v 
rámci společného evropského obvodu 
napříč všemi členskými státy;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 199
Loránt Vincze

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. trvá na tom, že všichni evropští 
voliči by měli mít možnost hlasovat pro 
jimi preferovaného kandidáta na 
předsedu Komise; opakuje proto, že 
vedoucí kandidáti by měli jako oficiální 
kandidáti kandidovat v příštích volbách v 
rámci společného evropského obvodu 
napříč všemi členskými státy;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Pedro Silva Pereira

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. trvá na tom, že všichni evropští 
voliči by měli mít možnost hlasovat pro 
jimi preferovaného kandidáta na 
předsedu Komise; opakuje proto, že 
vedoucí kandidáti by měli jako oficiální 
kandidáti kandidovat v příštích volbách v 
rámci společného evropského obvodu 
napříč všemi členskými státy;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. trvá na tom, že všichni evropští 
voliči by měli mít možnost hlasovat pro 
jimi preferovaného kandidáta na předsedu 
Komise; opakuje proto, že vedoucí 
kandidáti by měli jako oficiální kandidáti 
kandidovat v příštích volbách v rámci 
společného evropského obvodu napříč 
všemi členskými státy;

10. trvá na tom, že všichni evropští 
voliči by měli mít možnost hlasovat pro 
jimi preferovaného kandidáta na předsedu 
Komise; opakuje proto, že vedoucí 
kandidáti by měli jako oficiální kandidáti 
kandidovat v příštích volbách v rámci 
společného evropského obvodu napříč 
všemi členskými státy, být zvoleni 
evropskou politickou stranou nebo 
hnutím a kandidovat za jednotný evropský 
volební program, který je k dispozici 
alespoň ve všech úředních jazycích EU; 
domnívá se, že z omezeného počtu 
poslanců Evropského parlamentu 
zvolených v tomto evropském volebním 
obvodu by byli vybráni pravděpodobní 
kandidáti na funkci předsedy Komise, 
komisařů a předsedů nebo místopředsedů 
politických skupin s vysokou odpovědností 
vůči všem občanům EU, zatímco větší 
počet těchto zástupců by pravděpodobně 
posílil úlohu evropských politických stran 
a stanovil rozdělení pravomocí týkajících 
se volebního obvodu, jako je tomu již dnes 
v případě větších vícečlenných volebních 
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obvodů, což by zajistilo žádoucí 
odpovědnost zvolených zástupců vůči 
občanům v jejich volebních obvodech;

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. trvá na tom, že všichni evropští 
voliči by měli mít možnost hlasovat pro 
jimi preferovaného kandidáta na předsedu 
Komise; opakuje proto, že vedoucí 
kandidáti by měli jako oficiální kandidáti 
kandidovat v příštích volbách v rámci 
společného evropského obvodu napříč 
všemi členskými státy;

10. trvá na tom, že všichni evropští 
voliči by měli mít možnost hlasovat pro 
jimi preferovaného kandidáta na předsedu 
Komise; opakuje proto, že vedoucí 
kandidáti by měli jako oficiální kandidáti 
kandidovat v příštích volbách v rámci 
společného evropského obvodu napříč 
všemi členskými státy; zdůrazňuje, že s 
ohledem na poměrný volební systém EU 
by volba předsedy Evropské komise měla 
záviset na jeho schopnosti získat podporu 
většinu poslanců Evropského parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Esteban González Pons, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Roberta Metsola, Vangelis 
Meimarakis, József Szájer, Andrius Kubilius, Karlo Ressler, Brice Hortefeux, Sven 
Simon, Mairead McGuinness, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. trvá na tom, že všichni evropští 
voliči by měli mít možnost hlasovat pro 
jimi preferovaného kandidáta na 
předsedu Komise; opakuje proto, že 
vedoucí kandidáti by měli jako oficiální 
kandidáti kandidovat v příštích volbách v 

10. trvá na tom, že všichni evropští 
voliči by měli mít možnost vědět, kdo jsou 
kandidáti na předsedu Evropské komise, a 
získat tak možnost hlasovat pro jejich 
politickou stranu; opakuje, že vedoucí 
kandidáti by měli jako oficiální kandidáti 
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rámci společného evropského obvodu 
napříč všemi členskými státy;

kandidovat v evropských volbách;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že pokud by byl 
evropským voličům udělen druhý hlas pro 
účel hlasování na základě nadnárodních 
kandidátních listin sestavených 
evropskými politickými stranami a 
hnutími v rámci společného evropského 
volebního obvodu, překročily by evropské 
volby rámec čistě vnitrostátních kampaní 
založených na vnitrostátních zájmech, a to 
zejména v případě, že by v čele těchto 
kandidátních listin stáli příslušní vedoucí 
kandidáti;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 205
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že pokud by byl 
evropským voličům udělen druhý hlas pro 
účel hlasování na základě nadnárodních 
kandidátních listin sestavených 
evropskými politickými stranami a 
hnutími v rámci společného evropského 
volebního obvodu, překročily by evropské 
volby rámec čistě vnitrostátních kampaní 

vypouští se
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založených na vnitrostátních zájmech, a to 
zejména v případě, že by v čele těchto 
kandidátních listin stáli příslušní vedoucí 
kandidáti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 206
Esteban González Pons, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Roberta Metsola, Vangelis 
Meimarakis, József Szájer, Andrius Kubilius, Karlo Ressler, Brice Hortefeux, Sven 
Simon, Mairead McGuinness, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan Štefanec, László Trócsányi, 
Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že pokud by byl 
evropským voličům udělen druhý hlas pro 
účel hlasování na základě nadnárodních 
kandidátních listin sestavených 
evropskými politickými stranami a 
hnutími v rámci společného evropského 
volebního obvodu, překročily by evropské 
volby rámec čistě vnitrostátních kampaní 
založených na vnitrostátních zájmech, a to 
zejména v případě, že by v čele těchto 
kandidátních listin stáli příslušní vedoucí 
kandidáti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Loránt Vincze

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že pokud by byl 
evropským voličům udělen druhý hlas pro 
účel hlasování na základě nadnárodních 
kandidátních listin sestavených 

vypouští se
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evropskými politickými stranami a 
hnutími v rámci společného evropského 
volebního obvodu, překročily by evropské 
volby rámec čistě vnitrostátních kampaní 
založených na vnitrostátních zájmech, a to 
zejména v případě, že by v čele těchto 
kandidátních listin stáli příslušní vedoucí 
kandidáti;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Gabriele Bischoff, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že pokud by byl 
evropským voličům udělen druhý hlas pro 
účel hlasování na základě nadnárodních 
kandidátních listin sestavených evropskými 
politickými stranami a hnutími v rámci 
společného evropského volebního obvodu, 
překročily by evropské volby rámec čistě 
vnitrostátních kampaní založených na 
vnitrostátních zájmech, a to zejména v 
případě, že by v čele těchto kandidátních 
listin stáli příslušní vedoucí kandidáti;

11. domnívá se, že pokud by byl 
evropským voličům udělen hlas pro účel 
hlasování na základě nadnárodních 
kandidátních listin sestavených evropskými 
politickými stranami a hnutími v rámci 
společného evropského volebního obvodu, 
přispělo by to k tomu, aby evropské volby 
překročily rámec čistě vnitrostátních 
kampaní založených na vnitrostátních 
zájmech, a to zejména v případě, že by v 
čele těchto kandidátních listin stáli 
příslušní vedoucí kandidáti; vyzývá Komisi 
a Radu, aby spolu s Parlamentem a v 
souladu s prací konference o budoucnosti 
Evropy analyzovaly možnost zavedení 
celoevropského volebního obvodu pro 
volby do Evropského parlamentu; 
zdůrazňuje, že pokud budou zavedeny 
nadnárodní kandidátní listiny, měly by 
obsahovat pravidla, která zajistí rovnost 
žen a mužů a zeměpisnou vyváženost;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Damian Boeselager
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za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že pokud by byl 
evropským voličům udělen druhý hlas pro 
účel hlasování na základě nadnárodních 
kandidátních listin sestavených evropskými 
politickými stranami a hnutími v rámci 
společného evropského volebního obvodu, 
překročily by evropské volby rámec čistě 
vnitrostátních kampaní založených na 
vnitrostátních zájmech, a to zejména v 
případě, že by v čele těchto kandidátních 
listin stáli příslušní vedoucí kandidáti;

11. domnívá se, že pokud by byl 
evropským voličům udělen druhý hlas pro 
účel hlasování na základě nadnárodních 
kandidátních listin sestavených evropskými 
politickými stranami nebo hnutími v rámci 
společného evropského volebního obvodu, 
překročily by evropské volby rámec čistě 
vnitrostátních kampaní založených na 
vnitrostátních zájmech, přičemž konečným 
cílem by bylo posílit evropské politické 
strany, aby mohly navrhovat vlastní 
kandidátní listiny pro nadnárodní i 
vnitrostátní volební obvody, a to zejména v 
případě, že by v čele těchto kandidátních 
listin stáli příslušní vedoucí kandidáti; 
domnívá se, že pravidla týkající se 
vytvoření těchto nadnárodních seznamů 
mohou snadno zajistit zeměpisnou 
rovnováhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Pedro Silva Pereira

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že pokud by byl 
evropským voličům udělen druhý hlas pro 
účel hlasování na základě nadnárodních 
kandidátních listin sestavených 
evropskými politickými stranami a 
hnutími v rámci společného evropského 
volebního obvodu, překročily by evropské 
volby rámec čistě vnitrostátních kampaní 
založených na vnitrostátních zájmech, a to 
zejména v případě, že by v čele těchto 

11. domnívá se, že případné vytvoření 
nadnárodních kandidátních listin by mělo 
být projednáno na konferenci o 
budoucnosti Evropy;
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kandidátních listin stáli příslušní vedoucí 
kandidáti;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že pokud by byl 
evropským voličům udělen druhý hlas pro 
účel hlasování na základě nadnárodních 
kandidátních listin sestavených evropskými 
politickými stranami a hnutími v rámci 
společného evropského volebního obvodu, 
překročily by evropské volby rámec čistě 
vnitrostátních kampaní založených na 
vnitrostátních zájmech, a to zejména v 
případě, že by v čele těchto kandidátních 
listin stáli příslušní vedoucí kandidáti;

11. domnívá se, že pokud by byl 
evropským voličům udělen druhý hlas pro 
účel hlasování na základě nadnárodních 
kandidátních listin sestavených evropskými 
politickými stranami a hnutími v rámci 
společného evropského volebního obvodu, 
posílilo by to demokratickou debatu a 
hodnotu hlasování, a to zejména v 
případě, že by v čele těchto kandidátních 
listin stáli příslušní vedoucí kandidáti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 212
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. poukazuje na to, že změny 
primárního práva EU navrhované v této 
zprávě, které odrážejí zvýšenou politickou 
úlohu Komise v rámci EU, by měly rovněž 
zahrnovat individuální a kolektivní 
odpovědnost Komise vůči Parlamentu a 
Radě a přeměnu Rady v druhou 
legislativní komoru Unie;

vypouští se

Or. es
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Pozměňovací návrh 213
Esteban González Pons, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Roberta Metsola, Vangelis 
Meimarakis, József Szájer, Andrius Kubilius, Karlo Ressler, Brice Hortefeux, Sven 
Simon, Mairead McGuinness, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan Štefanec, László Trócsányi, 
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. poukazuje na to, že změny 
primárního práva EU navrhované v této 
zprávě, které odrážejí zvýšenou politickou 
úlohu Komise v rámci EU, by měly rovněž 
zahrnovat individuální a kolektivní 
odpovědnost Komise vůči Parlamentu a 
Radě a přeměnu Rady v druhou 
legislativní komoru Unie;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. poukazuje na to, že změny 
primárního práva EU navrhované v této 
zprávě, které odrážejí zvýšenou politickou 
úlohu Komise v rámci EU, by měly rovněž 
zahrnovat individuální a kolektivní 
odpovědnost Komise vůči Parlamentu a 
Radě a přeměnu Rady v druhou 
legislativní komoru Unie;

12. poukazuje na to, že změny 
primárního práva EU navrhované v této 
zprávě by měly zahrnovat přeměnu Komise 
na jednoduchý stálý technický sekretariát 
zbavený jakékoli politické vedoucí role; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 215
Leila Chaibi
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Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. poukazuje na to, že změny 
primárního práva EU navrhované v této 
zprávě, které odrážejí zvýšenou politickou 
úlohu Komise v rámci EU, by měly rovněž 
zahrnovat individuální a kolektivní 
odpovědnost Komise vůči Parlamentu a 
Radě a přeměnu Rady v druhou legislativní 
komoru Unie;

12. poukazuje na to, že změny smluv o 
EU navrhované v této zprávě, které 
odrážejí zvýšenou politickou úlohu Komise 
v rámci EU, by měly rovněž zahrnovat 
individuální a kolektivní odpovědnost 
Komise vůči Parlamentu a Radě a přeměnu 
Rady v druhou legislativní komoru Unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 216
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. navrhuje reformovat akt o 
volebním zákonu a rozhodnutí o složení 
Evropského parlamentu a předjímat jak 
okamžitá zlepšení pro nadcházející volby, 
tak i dohodnutý a povinný plán zlepšení v 
době po nadcházejících volbách;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. uznává, že navzdory skutečnosti, že 
dohodnutá reforma volebního zákona 

vypouští se
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nebyla dosud některými členskými státy 
ratifikována, je zapotřebí dalších zlepšení, 
jako jsou ustanovení ohledně hlasování 
na dálku ve vymezených či výjimečných 
případech a ohledně voleb v rámci 
společného evropského volebního obvodu;

Or. es

Pozměňovací návrh 218
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. uznává, že navzdory skutečnosti, že 
dohodnutá reforma volebního zákona 
nebyla dosud některými členskými státy 
ratifikována, je zapotřebí dalších zlepšení, 
jako jsou ustanovení ohledně hlasování na 
dálku ve vymezených či výjimečných 
případech a ohledně voleb v rámci 
společného evropského volebního obvodu;

13. uznává, že navzdory skutečnosti, že 
dohodnutá reforma volebního zákona 
nebyla dosud některými členskými státy 
ratifikována, je zapotřebí dalších zlepšení, 
včetně ustanovení ohledně hlasování na 
dálku ve vymezených či výjimečných 
případech, vložení ustanovení pro volby v 
rámci společného evropského volebního 
obvodu, ustanovení k zajištění rodičovské 
dovolené poslanců, společná pravidla pro 
přijímání kandidátů, společná pravidla 
pro kampaně a financování, jakož i 
harmonizované normy pro pasivní a 
aktivní hlasovací práva ve všech 
členských státech EU, včetně snížení 
minimálního věku voličů ve všech 
členských státech na 16 let;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Samira Rafaela, Sandro Gozi

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. uznává, že navzdory skutečnosti, že 
dohodnutá reforma volebního zákona 
nebyla dosud některými členskými státy 
ratifikována, je zapotřebí dalších zlepšení, 
jako jsou ustanovení ohledně hlasování na 
dálku ve vymezených či výjimečných 
případech a ohledně voleb v rámci 
společného evropského volebního obvodu;

13. uznává, že navzdory skutečnosti, že 
dohodnutá reforma volebního zákona 
nebyla dosud některými členskými státy 
ratifikována, je zapotřebí dalších zlepšení, 
jako jsou ustanovení ohledně hlasování na 
dálku ve vymezených či výjimečných 
případech, možnost zastoupení poslanců v 
případě mateřské či otcovské dovolené 
nebo vážné nemoci a ohledně voleb v 
rámci společného evropského volebního 
obvodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Pascal Durand

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. uznává, že navzdory skutečnosti, že 
dohodnutá reforma volebního zákona 
nebyla dosud některými členskými státy 
ratifikována, je zapotřebí dalších zlepšení, 
jako jsou ustanovení ohledně hlasování na 
dálku ve vymezených či výjimečných 
případech a ohledně voleb v rámci 
společného evropského volebního obvodu;

13. uznává, že navzdory skutečnosti, že 
dohodnutá reforma volebního zákona 
nebyla dosud některými členskými státy 
ratifikována, je zapotřebí dalších zlepšení, 
jako jsou ustanovení ohledně hlasování na 
dálku ve vymezených či výjimečných 
případech, možnost zastoupení poslanců v 
případě mateřské či otcovské dovolené 
nebo vážné nemoci a ohledně voleb v 
rámci společného evropského volebního 
obvodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Esteban González Pons, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Roberta Metsola, Vangelis 
Meimarakis, József Szájer, Andrius Kubilius, Karlo Ressler, Brice Hortefeux, Sven 
Simon, Mairead McGuinness, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan Štefanec, László Trócsányi, 
Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
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Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. uznává, že navzdory skutečnosti, že 
dohodnutá reforma volebního zákona 
nebyla dosud některými členskými státy 
ratifikována, je zapotřebí dalších zlepšení, 
jako jsou ustanovení ohledně hlasování 
na dálku ve vymezených či výjimečných 
případech a ohledně voleb v rámci 
společného evropského volebního obvodu;

13. uznává, že navzdory skutečnosti, že 
dohodnutá reforma volebního zákona 
nebyla dosud některými členskými státy 
ratifikována, je třeba se na konferenci o 
budoucnosti Evropy zabývat dalšími 
zlepšeními;

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. uznává, že navzdory skutečnosti, že 
dohodnutá reforma volebního zákona 
nebyla dosud některými členskými státy 
ratifikována, je zapotřebí dalších zlepšení, 
jako jsou ustanovení ohledně hlasování na 
dálku ve vymezených či výjimečných 
případech a ohledně voleb v rámci 
společného evropského volebního obvodu;

13. uznává, že navzdory skutečnosti, že 
dohodnutá reforma volebního zákona 
nebyla dosud některými členskými státy 
ratifikována, je zapotřebí dalších zlepšení, 
jako jsou ustanovení ohledně 
alternativních způsobech hlasování, mimo 
jiné ve vymezených či výjimečných 
případech, s cílem zvýšit volební účast a 
ohledně voleb v rámci společného 
evropského volebního obvodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Loránt Vincze

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. uznává, že navzdory skutečnosti, že 13. uznává, že navzdory skutečnosti, že 
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dohodnutá reforma volebního zákona 
nebyla dosud některými členskými státy 
ratifikována, je zapotřebí dalších zlepšení, 
jako jsou ustanovení ohledně hlasování na 
dálku ve vymezených či výjimečných 
případech a ohledně voleb v rámci 
společného evropského volebního obvodu;

dohodnutá reforma volebního zákona 
nebyla dosud některými členskými státy 
ratifikována, je zapotřebí dalších zlepšení, 
jako jsou ustanovení ohledně hlasování na 
dálku ve vymezených či výjimečných 
případech;

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. uznává, že navzdory skutečnosti, že 
dohodnutá reforma volebního zákona 
nebyla dosud některými členskými státy 
ratifikována, je zapotřebí dalších zlepšení, 
jako jsou ustanovení ohledně hlasování na 
dálku ve vymezených či výjimečných 
případech a ohledně voleb v rámci 
společného evropského volebního obvodu;

13. uznává, že navzdory skutečnosti, že 
dohodnutá reforma volebního zákona 
nebyla dosud některými členskými státy 
ratifikována, je zapotřebí dalších zlepšení, 
jako jsou ustanovení ohledně hlasování na 
dálku ve vymezených či výjimečných 
případech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 225
Loránt Vincze

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyjadřuje politování nad tím, že 
zatímco menšiny tvoří přibližně 10 % 
celkového počtu obyvatel EU, jejich 
zvolení zástupci představují pouze 
přibližně 5 % členů Evropského 
parlamentu1a; poukazuje v této souvislosti 
na účinnou překážku, kterou pro strany 
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zastupující menšinové komunity 
kandidující v jednotných vnitrostátních 
volebních obvodech představují volební 
prahy; v tomto ohledu poukazuje na 
několik příkladů osvědčených postupů, 
kdy se na strany zastupující jazykové 
komunity nebo uznané jazykové či 
národnostní menšiny vztahují zvláštní 
prahové hodnoty, jak je tomu například v 
Itálii nebo Belgii; je toho názoru, že 
orgány EU by měly v tomto ohledu 
vydávat členským státům doporučení;
_________________
1a https://www.enar-eu.org/ENAR-s-
Election-Analysis-Ethnic-minorities-in-
the-new-European-Parliament-2019

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vítá zvýšenou účast mladých voličů 
v evropských volbách v roce 2019; 
vyjadřuje politování nad tím, že průměrný 
věk poslanců tento rostoucí zájem 
mladých voličů ještě plně neodráží; vybízí 
politické strany, aby uvážily, že věk 
kandidátů by měl odrážet rozmanitost 
voličů; vyzývá 13 členských států, které 
vyžadují, aby byl minimální věk kandidátů 
vyšší než 18 let, aby tento minimální věk 
snížily na 18 let;

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Damian Boeselager
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za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. domnívá se, že zvýšení účasti 
mladých voličů, vznik nových politických 
diskusí, stran a hnutí vyžaduje novelizaci 
aktu o volebním zákonu, aby se usnadnil 
přístup k evropským volbám bez volebních 
prahů, což umožní, aby se politické 
inovace uskutečňovaly i na evropské 
úrovni, a nabídne voličům v evropských 
volbách větší výběr;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Loránt Vincze

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. vyjadřuje hluboké politování nad 
tím, že v Evropské unii volební zákony 
některých členských států zakazují 
národnostním menšinám používání 
mateřského jazyka ve volebních 
kampaních; domnívá se, že takové 
postupy jsou diskriminační, vytvářejí 
neodůvodněné volební překážky a omezují 
přístup voličů, a tím i politickou účast ve 
volbách i mimo ně;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
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Bod 13 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13c. doporučuje zřídit evropský volební 
orgán, který by byl pověřen sledováním 
provádění obecných pokynů a ustanovení 
týkajících se evropského volebního 
zákona, registrací listin kandidátů 
kandidujících ve společném volebním 
obvodu a sledováním jejich souladu s 
platnými pravidly; doporučuje více posílit 
mechanismy pro výměnu mezi 
vnitrostátními volebními komisemi, jež by 
koordinoval evropský volební orgán;

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Loránt Vincze

Návrh usnesení
Bod 13 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13c. připomíná zvláštní obtíže, s nimiž 
se potýkají Romové v oblasti politické 
účasti, zejména pokud jde o přístup k 
postupům registrace voličů, mimo jiné 
kvůli chybějícím dokladům totožnosti; 
vyzývá členské státy, aby posílily 
vzdělávání a účast Romů ve volbách;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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14. bere na vědomí úsilí Komise a 
dalších institucí řešit zahraniční vměšování 
do volební kampaně; poukazuje nicméně 
na to, že finanční a lidské zdroje potřebné 
pro boj proti těmto útokům na evropskou 
demokracii, a to i na vnitrostátní úrovni, 
jsou mnohonásobně vyšší než všechny pro 
tyto účely vyčleněné evropské zdroje 
dohromady; naléhavě vyzývá Komisi a 
členské státy, aby výrazně zvýšily objem 
financí, které pro boj proti zahraničnímu 
vměšování uvolňují;

14. bere na vědomí úsilí Komise a 
dalších institucí řešit zahraniční vměšování 
do volební kampaně;

Or. fr

Pozměňovací návrh 232
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. bere na vědomí úsilí Komise a 
dalších institucí řešit zahraniční vměšování 
do volební kampaně; poukazuje nicméně 
na to, že finanční a lidské zdroje potřebné 
pro boj proti těmto útokům na evropskou 
demokracii, a to i na vnitrostátní úrovni, 
jsou mnohonásobně vyšší než všechny pro 
tyto účely vyčleněné evropské zdroje 
dohromady; naléhavě vyzývá Komisi a 
členské státy, aby výrazně zvýšily objem 
financí, které pro boj proti zahraničnímu 
vměšování uvolňují;

14. bere na vědomí úsilí Komise a 
dalších institucí řešit zahraniční vměšování 
do volební kampaně; poukazuje nicméně 
na to, že finanční a lidské zdroje potřebné 
pro boj proti těmto útokům na evropskou 
demokracii, a to i na vnitrostátní úrovni, 
jsou mnohonásobně vyšší než všechny pro 
tyto účely vyčleněné evropské zdroje 
dohromady; naléhavě vyzývá Komisi a 
členské státy, aby výrazně zvýšily objem 
financí, které pro boj proti zahraničnímu 
vměšování poskytují svým vnitrostátním 
orgánům; zdůrazňuje, že prioritou je 
potřeba zlepšit mediální gramotnost a 
občanskou výchovu prostřednictvím 
kultury a školního vzdělávání již od útlého 
věku s cílem rozvinout kritické myšlení a 
umožnit občanům rozpoznávat informace 
ve sdělovacích prostředcích, u nichž chybí 
zdroje a odkazy na ověřitelné informace;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 233
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. bere na vědomí úsilí Komise a 
dalších institucí řešit zahraniční vměšování 
do volební kampaně; poukazuje nicméně 
na to, že finanční a lidské zdroje potřebné 
pro boj proti těmto útokům na evropskou 
demokracii, a to i na vnitrostátní úrovni, 
jsou mnohonásobně vyšší než všechny pro 
tyto účely vyčleněné evropské zdroje 
dohromady; naléhavě vyzývá Komisi a 
členské státy, aby výrazně zvýšily objem 
financí, které pro boj proti zahraničnímu 
vměšování uvolňují;

14. vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
skutečností, že se průběžně objevují 
důkazy o vměšování a dezinformačních 
kampaních, často s náznakem 
zahraničního vlivu, během příprav na 
volby do Evropského parlamentu v roce 
2019; bere na vědomí úsilí Komise a 
dalších institucí řešit zahraniční vměšování 
do volební kampaně; poukazuje nicméně 
na to, že finanční a lidské zdroje potřebné 
pro boj proti těmto útokům na evropskou 
demokracii, a to i na vnitrostátní úrovni, 
jsou mnohonásobně vyšší než všechny pro 
tyto účely vyčleněné evropské zdroje 
dohromady; naléhavě vyzývá Komisi a 
členské státy, aby výrazně zvýšily objem 
financí pro boj proti zahraničnímu 
vměšování;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. bere na vědomí úsilí Komise a 
dalších institucí řešit zahraniční vměšování 
do volební kampaně; poukazuje nicméně 
na to, že finanční a lidské zdroje potřebné 
pro boj proti těmto útokům na evropskou 
demokracii, a to i na vnitrostátní úrovni, 
jsou mnohonásobně vyšší než všechny pro 
tyto účely vyčleněné evropské zdroje 
dohromady; naléhavě vyzývá Komisi a 

14. bere na vědomí úsilí Komise a 
dalších institucí řešit zahraniční vměšování 
do volební kampaně, zejména 
prostřednictvím pracovní skupiny ESVČ 
East StratCom a nového volebního 
orgánu; poukazuje nicméně na to, že 
finanční a lidské zdroje potřebné pro boj 
proti těmto útokům na evropskou 
demokracii, a to i na vnitrostátní úrovni, 
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členské státy, aby výrazně zvýšily objem 
financí, které pro boj proti zahraničnímu 
vměšování uvolňují;

jsou mnohonásobně vyšší než všechny pro 
tyto účely vyčleněné evropské zdroje 
dohromady; naléhavě vyzývá Komisi a 
členské státy, aby výrazně zvýšily objem 
financí, které pro boj proti zahraničnímu 
vměšování uvolňují;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Esteban González Pons, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Roberta Metsola, Vangelis 
Meimarakis, József Szájer, Andrius Kubilius, Karlo Ressler, Brice Hortefeux, Sven 
Simon, Mairead McGuinness, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan Štefanec, László Trócsányi, 
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. bere na vědomí úsilí Komise a 
dalších institucí řešit zahraniční vměšování 
do volební kampaně; poukazuje nicméně 
na to, že finanční a lidské zdroje potřebné 
pro boj proti těmto útokům na evropskou 
demokracii, a to i na vnitrostátní úrovni, 
jsou mnohonásobně vyšší než všechny pro 
tyto účely vyčleněné evropské zdroje 
dohromady; naléhavě vyzývá Komisi a 
členské státy, aby výrazně zvýšily objem 
financí, které pro boj proti zahraničnímu 
vměšování uvolňují;

14. vyzdvihuje úsilí Komise a dalších 
institucí řešit zahraniční vměšování do 
volební kampaně; poukazuje nicméně na 
to, že finanční a lidské zdroje potřebné pro 
boj proti těmto útokům na evropskou 
demokracii, a to i na vnitrostátní úrovni, 
jsou mnohonásobně vyšší než všechny pro 
tyto účely vyčleněné evropské zdroje 
dohromady; naléhavě vyzývá Komisi a 
členské státy, aby výrazně zvýšily objem 
financí, které pro boj proti zahraničnímu 
vměšování uvolňují;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. domnívá se, že nezákonné 
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vměšování do volebních procesů není 
výlučně zahraničním jevem; domnívá se, 
že algoritmy platforem sociálních médií 
propagující obsah musí být kontrolovány 
a v případě potřeby regulovány, aby se 
zajistilo, že informace, které mají občané 
k dispozici, nejsou neobjektivní a chrání 
jejich právo na informace během 
volebních kampaní i mimo ně;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. je přesvědčen, že potíže s 
politickou reklamou na platformách 
sociálních médií ukazují, že je třeba 
harmonizovat pravidla pro vedení 
kampaní v celé Unii, zejména když jsou 
evropské volby de facto spojeny s 
celoevropskými kampaněmi a nutnost 
dodržovat 27 různých právních režimů v 
digitálním prostoru vytváří překážky a 
právní nejistotu pro politické strany a 
hnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. naléhavě vyzývá Komisi a Radu, 
aby v souladu s činností zvláštního výboru 

vypouští se
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Parlamentu pro zahraniční vměšování do 
všech demokratických procesů v Evropské 
unii, včetně dezinformací zvážily vytvoření 
evropské organizace, která by se boji proti 
zahraničnímu vměšování věnovala; vybízí 
Komisi a Radu, aby v těchto záležitostech 
úžeji spolupracovaly s Parlamentem, 
neboť ochrana našich demokratických 
institucí se nachází v jádru pravomocí 
Evropského parlamentu;

Or. es

Pozměňovací návrh 239
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. naléhavě vyzývá Komisi a Radu, 
aby v souladu s činností zvláštního výboru 
Parlamentu pro zahraniční vměšování do 
všech demokratických procesů v Evropské 
unii, včetně dezinformací zvážily vytvoření 
evropské organizace, která by se boji proti 
zahraničnímu vměšování věnovala; vybízí 
Komisi a Radu, aby v těchto záležitostech 
úžeji spolupracovaly s Parlamentem, neboť 
ochrana našich demokratických institucí se 
nachází v jádru pravomocí Evropského 
parlamentu;

15. naléhavě vyzývá Komisi a Radu, 
aby v souladu s činností zvláštního výboru 
Parlamentu pro zahraniční vměšování do 
všech demokratických procesů v Evropské 
unii, včetně dezinformací zvážily vytvoření 
evropské organizace, která by se boji proti 
zahraničnímu vměšování věnovala; vybízí 
Komisi a Radu, aby v těchto záležitostech 
úžeji spolupracovaly s Parlamentem, neboť 
ochrana našich demokratických institucí se 
nachází v jádru pravomocí Evropského 
parlamentu; zdůrazňuje, že vytváření 
agentur na evropské úrovni pro každý 
nový problém není všelékem a že v tomto 
případě je mnohem účinnější důrazné 
doporučení společnostem Google, 
Amazon, Facebook, Apple a Microsoft 
ohledně záruk, například prostřednictvím 
zavedení značek transparentnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 240
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria 
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Rinaldi

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. naléhavě vyzývá Komisi a Radu, 
aby v souladu s činností zvláštního výboru 
Parlamentu pro zahraniční vměšování do 
všech demokratických procesů v Evropské 
unii, včetně dezinformací zvážily vytvoření 
evropské organizace, která by se boji proti 
zahraničnímu vměšování věnovala; vybízí 
Komisi a Radu, aby v těchto záležitostech 
úžeji spolupracovaly s Parlamentem, neboť 
ochrana našich demokratických institucí se 
nachází v jádru pravomocí Evropského 
parlamentu;

15. vybízí Komisi a Radu, aby v těchto 
záležitostech vměšování úžeji 
spolupracovaly s Parlamentem, neboť 
ochrana našich demokratických institucí se 
nachází v jádru pravomocí Evropského 
parlamentu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 241
Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. naléhavě vyzývá Komisi a Radu, 
aby v souladu s činností zvláštního výboru 
Parlamentu pro zahraniční vměšování do 
všech demokratických procesů v Evropské 
unii, včetně dezinformací zvážily vytvoření 
evropské organizace, která by se boji proti 
zahraničnímu vměšování věnovala; vybízí 
Komisi a Radu, aby v těchto záležitostech 
úžeji spolupracovaly s Parlamentem, neboť 
ochrana našich demokratických institucí se 
nachází v jádru pravomocí Evropského 
parlamentu;

15. vybízí Komisi a Radu, aby v boji 
proti zahraničnímu vměšování úžeji 
spolupracovaly s Parlamentem, neboť 
ochrana našich demokratických institucí se 
nachází v jádru pravomocí Evropského 
parlamentu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 242
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. naléhavě vyzývá Komisi a Radu, 
aby v souladu s činností zvláštního výboru 
Parlamentu pro zahraniční vměšování do 
všech demokratických procesů v Evropské 
unii, včetně dezinformací zvážily vytvoření 
evropské organizace, která by se boji proti 
zahraničnímu vměšování věnovala; vybízí 
Komisi a Radu, aby v těchto záležitostech 
úžeji spolupracovaly s Parlamentem, 
neboť ochrana našich demokratických 
institucí se nachází v jádru pravomocí 
Evropského parlamentu;

15. naléhavě vyzývá Komisi a Radu, 
aby přijaly veškerá nezbytná opatření k 
účinnému boji proti zahraničnímu 
vměšování a aby provedly doporučení 
zvláštního výboru Parlamentu pro 
zahraniční vměšování do všech 
demokratických procesů v Evropské unii, 
včetně dezinformací, jakmile budou k 
dispozici jeho závěry a před příštími 
evropskými volbami;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Esteban González Pons, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Roberta Metsola, Vangelis 
Meimarakis, József Szájer, Andrius Kubilius, Karlo Ressler, Brice Hortefeux, Sven 
Simon, Mairead McGuinness, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan Štefanec, László Trócsányi, 
Danuta Maria Hübner, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. naléhavě vyzývá Komisi a Radu, 
aby v souladu s činností zvláštního výboru 
Parlamentu pro zahraniční vměšování do 
všech demokratických procesů v Evropské 
unii, včetně dezinformací zvážily vytvoření 
evropské organizace, která by se boji proti 
zahraničnímu vměšování věnovala; vybízí 
Komisi a Radu, aby v těchto záležitostech 
úžeji spolupracovaly s Parlamentem, neboť 
ochrana našich demokratických institucí se 
nachází v jádru pravomocí Evropského 
parlamentu;

15. naléhavě vyzývá Komisi a Radu, 
aby plně spolupracovaly s novým 
zvláštním výborem Parlamentu pro 
zahraniční vměšování do všech 
demokratických procesů v Evropské unii, 
včetně dezinformací a zohlednily výsledky 
jeho činnosti; vybízí Komisi a Radu, aby v 
těchto záležitostech úžeji spolupracovaly s 
Parlamentem, neboť ochrana našich 
demokratických institucí se nachází v jádru 
pravomocí Evropského parlamentu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 244
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. naléhavě vyzývá Komisi a Radu, 
aby v souladu s činností zvláštního výboru 
Parlamentu pro zahraniční vměšování do 
všech demokratických procesů v Evropské 
unii, včetně dezinformací zvážily vytvoření 
evropské organizace, která by se boji proti 
zahraničnímu vměšování věnovala; vybízí 
Komisi a Radu, aby v těchto záležitostech 
úžeji spolupracovaly s Parlamentem, neboť 
ochrana našich demokratických institucí se 
nachází v jádru pravomocí Evropského 
parlamentu;

15. naléhavě vyzývá Komisi a Radu, 
aby v souladu s činností zvláštního výboru 
Parlamentu pro zahraniční vměšování do 
všech demokratických procesů v Evropské 
unii, včetně dezinformací zvážily vytvoření 
silného evropského volebního orgánu, 
který by se boji proti zahraničnímu 
vměšování věnoval; vybízí Komisi a Radu, 
aby v těchto záležitostech úžeji 
spolupracovaly s Parlamentem, neboť 
ochrana našich demokratických institucí se 
nachází v jádru pravomocí Evropského 
parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. uznává, že evropské politické 
strany a nadace hrají významnou úlohu 
při podpoře evropské politické diskuse; 
poukazuje však na to, že kvůli omezujícím 
opatřením na evropské a vnitrostátní 
úrovni se evropské politické strany 
nemohou do evropských volebních 
kampaní plně zapojit; dále zdůrazňuje, že 
evropské politické strany nesmí vést 
kampaň v referendech, která se týkají 

vypouští se



AM\1210438CS.docx 125/136 PE655.711v01-00

CS

evropských záležitostí, a to i v souvislosti s 
mezinárodními obchodními dohodami či s 
referendem ohledně členství Spojeného 
království v EU v roce 2016;

Or. es

Pozměňovací návrh 246
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. uznává, že evropské politické 
strany a nadace hrají významnou úlohu při 
podpoře evropské politické diskuse; 
poukazuje však na to, že kvůli omezujícím 
opatřením na evropské a vnitrostátní úrovni 
se evropské politické strany nemohou do 
evropských volebních kampaní plně 
zapojit; dále zdůrazňuje, že evropské 
politické strany nesmí vést kampaň v 
referendech, která se týkají evropských 
záležitostí, a to i v souvislosti s 
mezinárodními obchodními dohodami či s 
referendem ohledně členství Spojeného 
království v EU v roce 2016;

16. uznává, že evropské politické 
strany a nadace hrají významnou úlohu při 
podpoře evropské politické diskuse; 
poukazuje však na to, že kvůli omezujícím 
opatřením na evropské a vnitrostátní úrovni 
se evropské politické strany nemohou do 
evropských volebních kampaní plně 
zapojit; dále zdůrazňuje, že evropské 
politické strany nesmí vést kampaň v 
referendech, která se týkají evropských 
záležitostí, a to i v souvislosti s 
mezinárodními obchodními dohodami či s 
referendem ohledně členství Spojeného 
království v EU v roce 2016; vyzývá k 
dalšímu sladění vnitrostátních právních 
předpisů a právních předpisů na úrovni 
EU s cílem zajistit rovné podmínky pro 
evropské volby v celé EU; navrhuje, aby 
byla posílena viditelnost evropských 
politických stran tím, že jejich názvy a 
loga budou uvedeny na hlasovacích 
lístcích, a doporučuje, aby se totéž 
uvádělo na všech materiálech 
používaných v evropských volebních 
kampaních;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Brice Hortefeux
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Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. uznává, že evropské politické 
strany a nadace hrají významnou úlohu při 
podpoře evropské politické diskuse; 
poukazuje však na to, že kvůli omezujícím 
opatřením na evropské a vnitrostátní úrovni 
se evropské politické strany nemohou do 
evropských volebních kampaní plně 
zapojit; dále zdůrazňuje, že evropské 
politické strany nesmí vést kampaň v 
referendech, která se týkají evropských 
záležitostí, a to i v souvislosti s 
mezinárodními obchodními dohodami či s 
referendem ohledně členství Spojeného 
království v EU v roce 2016;

16. uznává, že evropské politické 
strany a nadace hrají významnou úlohu při 
podpoře evropské politické diskuse; 
poukazuje však na to, že kvůli omezujícím 
opatřením na evropské a vnitrostátní úrovni 
se evropské politické strany nemohou do 
evropských volebních kampaní plně 
zapojit; dále zdůrazňuje, že evropské 
politické strany nesmí vést kampaň v 
referendech, která se týkají evropských 
záležitostí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 248
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. uznává, že evropské politické 
strany a nadace hrají významnou úlohu při 
podpoře evropské politické diskuse; 
poukazuje však na to, že kvůli omezujícím 
opatřením na evropské a vnitrostátní úrovni 
se evropské politické strany nemohou do 
evropských volebních kampaní plně 
zapojit; dále zdůrazňuje, že evropské 
politické strany nesmí vést kampaň v 
referendech, která se týkají evropských 
záležitostí, a to i v souvislosti s 
mezinárodními obchodními dohodami či s 
referendem ohledně členství Spojeného 
království v EU v roce 2016;

16. uznává, že evropské politické 
strany, politická hnutí a nadace hrají 
významnou úlohu při podpoře evropské 
politické diskuse; poukazuje však na to, že 
kvůli omezujícím opatřením na evropské a 
vnitrostátní úrovni se evropské politické 
strany nemohou do evropských volebních 
kampaní plně zapojit; dále zdůrazňuje, že 
evropské politické strany nesmí vést 
kampaň v referendech, která se týkají 
evropských záležitostí, jako například v 
souvislosti s mezinárodními obchodními 
dohodami či s referendem ohledně členství 
Spojeného království v EU v roce 2016;
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Or. en

Pozměňovací návrh 249
Esteban González Pons, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Roberta Metsola, Vangelis 
Meimarakis, József Szájer, Andrius Kubilius, Karlo Ressler, Brice Hortefeux, Sven 
Simon, Mairead McGuinness, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan Štefanec, László Trócsányi, 
Danuta Maria Hübner, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. domnívá se, že manifesty 
evropských politických stran by měly být 
známy před volbami, což vyžaduje jasná a 
transparentní pravidla pro vedení 
kampaní; zdůrazňuje, že pravidla pro 
volby do Evropského parlamentu mají 
podporovat demokracii evropských stran, 
a to i tím, že stranám kandidujícím v 
evropských volbách uloží povinnost 
uvádět na hlasovacích lístcích logo 
evropské strany (vedle vnitrostátního 
loga);

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. navrhuje, aby bylo změněno 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 1141/2014 o statusu a 
financování evropských politických stran 
a evropských politických nadací16 tak, aby 
se evropské politické strany a nadace 
mohly plně zapojit do evropského 
politického prostoru a zároveň se zvýšila 
transparentnost jejich financování, 

vypouští se
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zejména pokud finanční prostředky 
pocházejí od partnerských stran mimo 
EU;
_________________
16 Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 1.

Or. es

Pozměňovací návrh 251
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. navrhuje, aby bylo změněno 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 1141/2014 o statusu a 
financování evropských politických stran a 
evropských politických nadací16 tak, aby se 
evropské politické strany a nadace mohly 
plně zapojit do evropského politického 
prostoru a zároveň se zvýšila 
transparentnost jejich financování, zejména 
pokud finanční prostředky pocházejí od 
partnerských stran mimo EU;

17. navrhuje, aby bylo změněno 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 1141/2014 o statusu a 
financování evropských politických stran a 
evropských politických nadací tak, aby se 
evropské politické strany a nadace mohly 
plně zapojit do evropského politického 
prostoru, mohly vést kampaň a získávat 
finanční prostředky na kampaně ze 
zahraničí a kandidovat v evropských 
volbách, aby se zvýšila transparentnost 
jejich financování, zejména pokud finanční 
prostředky pocházejí od partnerských stran 
mimo EU a zakázaly dary od právních 
subjektů; zdůrazňuje však, že by měly být 
povoleny členské poplatky od stran ze 
třetích zemí s cílem podpořit vazby s 
vnitrostátními stranami ze současných i 
budoucích kandidátských zemí;

_________________
16 Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli
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Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. navrhuje, aby bylo změněno 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č.  1141/2014 o statusu a 
financování evropských politických stran a 
evropských politických nadací tak, aby se 
evropské politické strany a nadace16 mohly 
plně zapojit do evropského politického 
prostoru a zároveň se zvýšila 
transparentnost jejich financování, zejména 
pokud finanční prostředky pocházejí od 
partnerských stran mimo EU;

17. navrhuje, aby bylo změněno 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. navrhuje, aby bylo 
změněno nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 o 
statusu a financování evropských 
politických stran a evropských politických 
nadací16 tak, aby se evropské politické 
strany a nadace mohly plně zapojit do 
evropského politického prostoru a zároveň 
se zvýšila transparentnost jejich 
financování, zejména pokud jde o správu 
finančních prostředků z evropského 
rozpočtu a pokud finanční prostředky 
pocházejí od partnerských stran mimo EU;

_________________ _________________
16 Úř. věst. L 317, 12.5.2016, s. 1. 16 Úř. věst. L 317, 12.5.2016, s. 1.

Or. it

Pozměňovací návrh 253
Gerolf Annemans, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. navrhuje, aby bylo změněno 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 1141/2014 o statusu a 
financování evropských politických stran a 
evropských politických nadací16 tak, aby se 
evropské politické strany a nadace mohly 
plně zapojit do evropského politického 
prostoru a zároveň se zvýšila 
transparentnost jejich financování, zejména 
pokud finanční prostředky pocházejí od 
partnerských stran mimo EU;

17. navrhuje, aby bylo změněno 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 1141/2014 o statusu a 
financování evropských politických stran a 
evropských politických nadací16 tak, aby 
evropské politické strany a nadace mohly 
zvýšit transparentnost svého financování, 
zejména pokud finanční prostředky 
pocházejí od partnerských stran mimo EU;
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_________________ _________________
16Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 1. 16Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 1.

Or. fr

Pozměňovací návrh 254
Loránt Vincze

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. poukazuje na to, že manifesty 
evropských stran dosud stále nebyly 
důležitou součástí politické diskuse před 
volbami; vyjadřuje hluboké politování nad 
případy, kdy se taková diskuse namísto 
záležitostí EU zaměřila na vnitrostátní 
témata bez přímé vazby na tvorbu politik 
EU; domnívá se, že evropský rozměr voleb 
lze nejvýrazněji posílit tím, že bude 
občanům poskytováno více informací o 
rozhodnutích, která EU přijala, a o 
dopadu těchto rozhodnutí na jejich 
každodenní život;

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Gerolf Annemans, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje však, že toto nařízení z 
roku 2014 bylo již dvakrát změněno1a; je 
znepokojen tím, že poslední změna přišla 
pouze dva měsíce před evropskými 
volbami v květnu 2019, což je v rozporu s 
doporučeními Benátské komise2b; 
upozorňuje na skutečnost, že další revize 
by pravděpodobně neposílila důvěru 
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občanů v evropské strany a nadace;
_________________
1a Úř. věst. L 114I, 13.12.2016, s. 1. Úř. 
věst. L 85I 25.6.2018, s. 7.
2b„Stabilita práva je rozhodující 
podmínkou důvěryhodnosti volebních 
procesů. Je proto důležité zajistit stabilitu 
volebního zákona, aby bylo chráněno před 
politickou manipulací.“ Společné pokyny 
zaměřené na prevenci a reakci na 
zneužívání administrativních zdrojů 
během volebních procesů, studie Benátské 
komise č. 778/2014 – Štrasburk, Varšava, 
14. března 2016

Or. fr

Pozměňovací návrh 256
Esteban González Pons, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Roberta Metsola, Vangelis 
Meimarakis, József Szájer, Andrius Kubilius, Karlo Ressler, Brice Hortefeux, Sven 
Simon, Mairead McGuinness, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan Štefanec, László Trócsányi, 
Danuta Maria Hübner

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. je toho názoru, že zavedení 
každoročního evropského týdne, který by 
se konal současně ve všech vnitrostátních 
parlamentech a který by zahrnoval 
rozpravy poslanců parlamentů, 
evropských komisařů, poslanců 
Evropského parlamentu a zástupců 
občanské společnosti o ročním pracovním 
programu Komise, by podpořil vznik 
propojené meziparlamentní veřejné sféry 
a rovněž by zlepšil komunikaci o 
evropských opatřeních na vnitrostátní 
úrovni;

Or. en
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Pozměňovací návrh 257
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá k vytvoření koordinované 
strategie na evropské úrovni s cílem 
zajistit mediální pokrytí evropských voleb, 
zejména tím, že se zajistí, aby byly 
projednávány politické platformy různých 
evropských politických sil, aby byli 
pozváni kandidáti kandidující v 
evropských volbách v různých členských 
státech a aby byly pokryty předvolební 
akce;

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. vybízí provozovatele 
veřejnoprávního vysílání, aby v rámci 
svého mandátu informovat veřejnost 
pořádali a vysílali diskuse vedoucích 
kandidátů a také kandidátů kandidujících 
do Evropského parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira, Gabriele Bischoff, 
Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
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Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. domnívá se, že výsledek voleb do 
Evropského parlamentu je jasným 
signálem k důkladné institucionální 
analýze, která občanům, občanské 
společnosti a jejich zástupcům umožní 
utvářet budoucnost Unie; vyzývá proto 
všechny institucionální partnery, aby 
převzali odpovědnost a přispěli k 
ambiciózní konferenci o budoucnosti 
Evropy;

18. domnívá se, že výsledek voleb do 
Evropského parlamentu je jasným 
signálem k důkladné institucionální 
analýze, která občanům, občanské 
společnosti a jejich zástupcům umožní 
utvářet budoucnost Unie; zdůrazňuje, že 
vypuknutí pandemie Covid-19 zvýšilo 
naléhavost institucionální reformy na 
evropské úrovni; vyzývá proto všechny 
institucionální partnery, aby převzali 
odpovědnost a přispěli k ambicióznímu 
rámci pro konferenci o budoucnosti 
Evropy a aby navázali na její závěry s 
cílem dosáhnout významných a 
hmatatelných změn politik a 
institucionální struktury EU; domnívá se, 
že po krizi Covid-19 bude konference o 
budoucnosti Evropy představovat 
příležitost k důkladnému zamyšlení nad 
oživením Evropy, zejména nad nutností 
znovu se zabývat evropským 
socioekonomickým modelem a vnést do 
něj více solidariy a soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Jorge Buxadé Villalba

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. domnívá se, že výsledek voleb do 
Evropského parlamentu je jasným 
signálem k důkladné institucionální 
analýze, která občanům, občanské 
společnosti a jejich zástupcům umožní 
utvářet budoucnost Unie; vyzývá proto 
všechny institucionální partnery, aby 
převzali odpovědnost a přispěli k 
ambiciózní konferenci o budoucnosti 

18. domnívá se, že výsledek voleb do 
Evropského parlamentu je jasným 
signálem k důkladné institucionální 
analýze, která občanům, občanské 
společnosti a jejich zástupcům umožní 
utvářet budoucnost Unie; zdůrazňuje, že 
současné uspořádání Parlamentu svědčí o 
tom, že se velká část občanů členských 
států nedomnívá, že by jejich problémy 
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Evropy; pomohla vyřešit větší evropská integrace, 
nýbrž společné a účinné jednání, pokud 
vytváří přidanou evropskou 
hodnotu; vyzývá proto všechny 
institucionální partnery, aby po krizi 
způsobené koronavirem uspořádali 
konferenci o budoucnosti Evropy bez 
předem stanoveného postoje, na níž by se 
svobodně prodiskutovaly všechny 
myšlenky;

Or. es

Pozměňovací návrh 261
Leila Chaibi

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. domnívá se, že výsledek voleb do 
Evropského parlamentu je jasným 
signálem k důkladné institucionální 
analýze, která občanům, občanské 
společnosti a jejich zástupcům umožní 
utvářet budoucnost Unie; vyzývá proto 
všechny institucionální partnery, aby 
převzali odpovědnost a přispěli k 
ambiciózní konferenci o budoucnosti 
Evropy;

18. domnívá se, že výsledek voleb do 
Evropského parlamentu je jasným 
signálem k důkladné institucionální 
analýze, která občanům, občanské 
společnosti a jejich zástupcům umožní 
prostřednictvím vnitrostátních 
demokratických konzultací utvářet 
budoucnost Unie; vyzývá proto všechny 
institucionální partnery, aby převzali 
odpovědnost a přispěli k ambiciózní 
konferenci o budoucnosti Evropy a aby 
ponechali otevřené všechny možnosti s 
cílem řešit zásadní problémy EU, jako je 
sociální dumping, nerovnosti a změna 
klimatu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 262
Esteban González Pons, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Roberta Metsola, Vangelis 
Meimarakis, József Szájer, Andrius Kubilius, Karlo Ressler, Brice Hortefeux, Sven 
Simon, Mairead McGuinness, Ioan-Rareş Bogdan, Ivan Štefanec, László Trócsányi, 
Luděk Niedermayer
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Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. domnívá se, že výsledek voleb do 
Evropského parlamentu je jasným 
signálem k důkladné institucionální 
analýze, která občanům, občanské 
společnosti a jejich zástupcům umožní 
utvářet budoucnost Unie; vyzývá proto 
všechny institucionální partnery, aby 
převzali odpovědnost a přispěli k 
ambiciózní konferenci o budoucnosti 
Evropy;

18. domnívá se, že výsledek voleb do 
Evropského parlamentu představuje 
příležitost k důkladné analýze budoucnosti 
Unie; vyzývá proto všechny institucionální 
partnery, aby převzali odpovědnost a 
přispěli k ambiciózní , interaktivní a 
inkluzivní konferenci o budoucnosti 
Evropy, která bude otevřená občanům, 
občanské společnosti a jejich zástupcům a 
která může posílit zastupitelskou 
demokracii a odolnost EU tím, že svým 
občanům přinese hmatatelné výsledky, 
včetně ochrany zdraví a bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. domnívá se, že výsledek voleb do 
Evropského parlamentu je jasným 
signálem k důkladné institucionální 
analýze, která občanům, občanské 
společnosti a jejich zástupcům umožní 
utvářet budoucnost Unie; vyzývá proto 
všechny institucionální partnery, aby 
převzali odpovědnost a přispěli k 
ambiciózní konferenci o budoucnosti 
Evropy;

18. domnívá se, že výsledek voleb do 
Evropského parlamentu je jasným 
signálem k důkladné institucionální 
analýze, která občanům, občanské 
společnosti a jejich zástupcům umožní 
utvářet budoucnost Unie; vyzývá proto 
všechny institucionální partnery, aby 
převzali odpovědnost a přispěli k 
ambiciózní konferenci o budoucnosti 
Evropy, která se bez jakýchkoli omezení 
zaměří na provádění skutečného pokroku 
nezbytného k tomu, aby evropský projekt 
získal nový impuls;

Or. it
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Pozměňovací návrh 264
Brice Hortefeux

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. domnívá se, že výsledek voleb do 
Evropského parlamentu je jasným 
signálem k důkladné institucionální 
analýze, která občanům, občanské 
společnosti a jejich zástupcům umožní 
utvářet budoucnost Unie; vyzývá proto 
všechny institucionální partnery, aby 
převzali odpovědnost a přispěli k 
ambiciózní konferenci o budoucnosti 
Evropy;

18. domnívá se, že výsledek voleb do 
Evropského parlamentu je jasným 
signálem k důkladné institucionální 
analýze, která občanům, občanské 
společnosti a jejich zástupcům umožní 
utvářet budoucnost Unie; vyzývá proto 
všechny institucionální partnery, aby 
převzali odpovědnost a ve vhodnou dobu 
přispěli k ambiciózní konferenci o 
budoucnosti Evropy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 265
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. domnívá se, že výsledek voleb do 
Evropského parlamentu je jasným 
signálem k důkladné institucionální 
analýze, která občanům, občanské 
společnosti a jejich zástupcům umožní 
utvářet budoucnost Unie; vyzývá proto 
všechny institucionální partnery, aby 
převzali odpovědnost a přispěli k 
ambiciózní konferenci o budoucnosti 
Evropy;

18. domnívá se, že výsledek voleb do 
Evropského parlamentu je jasným 
signálem k důkladné institucionální 
analýze, která státům, občanům a jejich 
zástupcům umožní utvářet budoucnost 
Unie; vyzývá proto všechny institucionální 
partnery, aby převzali odpovědnost a 
přispěli k ambiciózní konferenci o 
budoucnosti Evropy;

Or. fr


