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Amendement 1
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, met 
name de artikelen 39 en 52, lid 1,

Or. en

Amendement 2
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens, en met 
name artikel 21,

Or. fr

Amendement 3
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Visum 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Internationaal Verdrag 
inzake burgerrechten en politieke rechten, 
en met name artikel 25,

Or. fr
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Amendement 4
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Visum 2 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap, en met name 
artikel 29,

Or. fr

Amendement 5
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Visum 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Europese pijler van 
sociale rechten, en met name beginsel 1,

Or. fr

Amendement 6
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Visum 2 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, en 
met name artikel 21,

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
13 februari 2019 over de stand van het 
debat over de toekomst van Europa,

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Visum 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn besluit van 
18 juni 2020 over de instelling, de 
bevoegdheden, het aantal leden en de 
ambtstermijn van een bijzondere 
commissie voor buitenlandse inmenging 
in alle democratische processen in de 
Europese Unie, met inbegrip van 
desinformatie,

Or. en

Amendement 9
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het arrest van het Hof van 
de Europese Unie (Grote kamer) van 
19 december 2019 in Zaak C-502/19 
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(prejudiciële beslissing inzake de 
strafzaak tegen Junqueras i Vies),

Or. en

Amendement 10
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Visum 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien verzoekschrift 
nr. 0563/2019, ingediend door R.S. 
(Duitse nationaliteit), over de ontzegging 
van het recht in het kiezersregister te 
worden opgenomen,

Or. fr

Amendement 11
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Visum 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het informatief rapport van 
het Economisch en Sociaal Comité van 
maart 2019 over het daadwerkelijke recht 
van personen met een handicap om deel te 
nemen aan de verkiezingen voor het 
Europees Parlement1 bis,
_________________
1 bis https://www.eesc.europa.eu/en/our-
work/opinions-information-
reports/information-reports/real-right-
persons-disabilities-vote-european-
parliament-elections-information-report

Or. fr



AM\1210438NL.docx 7/149 PE653.777v01-00

NL

Amendement 12
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Visum 16 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de werkzaamheden van de 
Interparlementaire Unie (IPU) op het 
gebied van gendergelijkheid, met name 
haar actieplan voor genderbewuste 
parlementen1 bis,
_________________
1 bis 
https://www.ipu.org/resources/publication
s/reference/2016-07/plan-action-gender-
sensitive-parliaments

Or. fr

Amendement 13
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Visum 17

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 54 van zijn 
Reglement,

– gezien zijn Reglement, en met 
name artikel 54,

Or. fr

Amendement 14
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de opkomst bij de A. overwegende dat de opkomst bij de 
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Europese verkiezingen van 2019 de 
hoogste was van de laatste 20 jaar, te weten 
50,2 % (een stijging van 8 procentpunten 
ten opzichte van 2014), en dat dit een 
positief signaal is dat de Europese burgers 
geloven dat veel van hun zorgpunten op 
EU-niveau kunnen worden aangepakt;

Europese verkiezingen van 2019 de 
hoogste was van de laatste 20 jaar, te weten 
50,2 % (een stijging van 8 procentpunten 
ten opzichte van 2014), en dat dit een 
positief signaal is dat de Europese burgers 
geloven dat veel van hun zorgpunten op 
EU-niveau kunnen worden aangepakt; 
overwegende dat we ons niet tevreden 
kunnen stellen met verkiezingen waaraan 
slechts de helft van de burgers heeft 
deelgenomen; overwegende bovendien dat 
dit cijfer aanzienlijke verschillen tussen 
de lidstaten verhult; overwegende dat 
slechts 18 % van de ondervraagden heeft 
aangegeven van mening te zijn dat hun 
stem “een verschil kan maken”1 bis; 
overwegende dan ook dat een grotere 
deelname niet het enige criterium is 
waarnaar moet worden gekeken; 
overwegende dat de verkiezingen ook de 
ontevredenheid van een deel van de 
bevolking ten aanzien van de Europese 
integratie en haar huidige beleid 
weerspiegelt;
_________________
1 bis 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

Amendement 15
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de opkomst bij de 
Europese verkiezingen van 2019 de 
hoogste was van de laatste 20 jaar, te weten 
50,2 % (een stijging van 8 procentpunten 
ten opzichte van 2014), en dat dit een 

A. overwegende dat de opkomst bij de 
Europese verkiezingen van 2019 de 
hoogste was van de laatste 20 jaar, te weten 
50,2 % (een stijging van 8 procentpunten 
ten opzichte van 2014);
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positief signaal is dat de Europese burgers 
geloven dat veel van hun zorgpunten op 
EU-niveau kunnen worden aangepakt;

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de opkomst bij de 
Europese verkiezingen van 2019 de 
hoogste was van de laatste 20 jaar, te weten 
50,2 % (een stijging van 8 procentpunten 
ten opzichte van 2014), en dat dit een 
positief signaal is dat de Europese burgers 
geloven dat veel van hun zorgpunten op 
EU-niveau kunnen worden aangepakt;

A. overwegende dat de opkomst bij de 
Europese verkiezingen van 2019 de 
hoogste was van de laatste 20 jaar, te weten 
50,2 % (een stijging van 8 procentpunten 
ten opzichte van 2014), en dat dit een 
positief signaal is dat de Europese burgers 
geloven dat veel van hun zorgpunten op 
EU-niveau kunnen worden aangepakt; 
overwegende dat de opkomst in 2019 
alsnog laag was, en dat er meer moet 
worden ondernomen om de deelname aan 
de EU-verkiezingen te vergroten;

Or. en

Amendement 17
Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de opkomst bij de 
Europese verkiezingen van 2019 de 
hoogste was van de laatste 20 jaar, te weten 
50,2 % (een stijging van 8 procentpunten 
ten opzichte van 2014), en dat dit een 
positief signaal is dat de Europese burgers 
geloven dat veel van hun zorgpunten op 

A. overwegende dat de opkomst bij de 
Europese verkiezingen van 2019 de 
hoogste was van de laatste 20 jaar, te weten 
50,6 % (een stijging van 8 procentpunten 
ten opzichte van 2014), en dat dit een 
positief signaal is omdat dit aantoont dat 
de Europese burgers steeds meer 
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EU-niveau kunnen worden aangepakt; belangstelling hebben voor het Europese 
niveau en de impact die de Europese 
regelgeving op hun dagelijks leven heeft;

Or. fr

Amendement 18
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira, Gabriele Bischoff, 
Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat uit de na de 
Europese verkiezingen in opdracht van 
het Europees Parlement uitgevoerde 
Eurobarometer-enquête is gebleken dat 
voor de kiezers de twee belangrijkste 
prioriteiten bestonden uit de staat van de 
economie en het milieu, een gegeven 
waaruit duidelijk blijkt dat burgers die 
aan de Europese verkiezingen deelnemen 
op Europees niveau behoefte hebben aan 
meer maatregelen op deze twee 
beleidsterreinen van gedeelde 
bevoegdheid tussen de EU en de lidstaten;

Or. en

Amendement 19
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de juiste keuze 
van een kiesstelsel de juiste omgeving 
schept waarin burgers zich verzekerd 
voelen van hun democratisch basisrecht 
om te stemmen op hun democratische 
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vertegenwoordigers, en waarin de 
politieke vertegenwoordigers tegelijkertijd 
naar hun kiezers kunnen luisteren en hun 
belangen kunnen vertegenwoordigen om 
zo zelfredzaamheid onder de burgers te 
ontwikkelen;

Or. en

Amendement 20
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat deze hoge 
opkomst ten dele kwam doordat er meer 
jongeren naar de stembus gingen;

B. overwegende dat deze hoge 
opkomst ten dele kwam doordat er meer 
jongeren naar de stembus gingen, hoewel 
personen boven de 40 jaar nog steeds 
meer gaan stemmen; overwegende dat 
meer dan 50 % van de jongeren uit 
burgerplicht en met het oog op de 
urgentie van het klimaatprobleem hun 
stem uitbrengen1 bis;
_________________
1 bis 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

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

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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B bis. overwegende dat de aanhoudende 
betrokkenheid van het maatschappelijk 
middenveld in de aanloop naar de 
Europese verkiezingen een cruciale rol 
heeft gespeeld in het pro-Europees debat;

Or. en

Amendement 22
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de hogere 
opkomst gepaard ging met winst voor 
eurosceptici, hetgeen een gevaar vormt 
voor de Europese integratie, met name in 
een aantal oprichtende lidstaten, waar 
extreemrechtse partijen en anti-Europese 
krachten de verkiezingen hebben 
gewonnen;

Schrappen

Or. es

Amendement 23
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de hogere 
opkomst gepaard ging met winst voor 
eurosceptici, hetgeen een gevaar vormt 
voor de Europese integratie, met name in 
een aantal oprichtende lidstaten, waar 
extreemrechtse partijen en anti-Europese 
krachten de verkiezingen hebben 
gewonnen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 24
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria 
Rinaldi

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de hogere 
opkomst gepaard ging met winst voor 
eurosceptici, hetgeen een gevaar vormt 
voor de Europese integratie, met name in 
een aantal oprichtende lidstaten, waar 
extreemrechtse partijen en anti-Europese 
krachten de verkiezingen hebben 
gewonnen;

C. overwegende dat de hogere 
opkomst gepaard ging met winst voor 
eurosceptici, hetgeen een gevaar vormt 
voor de Europese integratie;

Or. fr

Amendement 25
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de hogere 
opkomst gepaard ging met winst voor 
eurosceptici, hetgeen een gevaar vormt 
voor de Europese integratie, met name in 
een aantal oprichtende lidstaten, waar 
extreemrechtse partijen en anti-Europese 
krachten de verkiezingen hebben 
gewonnen;

C. overwegende dat de hogere 
opkomst gepaard ging met winst voor 
zowel eurosceptici, hetgeen een gevaar 
vormt voor de Europese integratie, met 
name in een aantal oprichtende lidstaten 
waar extreemrechtse partijen en anti-
Europese krachten de verkiezingen hebben 
gewonnen, als voor pro-Europese partijen 
waar de jongere generaties op gestemd 
hebben;

Or. en

Amendement 26
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Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de hogere 
opkomst gepaard ging met winst voor 
eurosceptici, hetgeen een gevaar vormt 
voor de Europese integratie, met name in 
een aantal oprichtende lidstaten, waar 
extreemrechtse partijen en anti-Europese 
krachten de verkiezingen hebben 
gewonnen;

C. overwegende dat uit de hoogste 
opkomst in twintig jaar blijkt dat er een 
duidelijk engagement onder de burgers 
bestaat om vorm te geven aan de Unie van 
morgen, en dat deze opkomst het gevolg is 
van meerdere factoren, zoals de toename 
van het aantal pro-Europese kiezers en 
kiezers die van mening zijn dat hun stem 
tot veranderingen in de EU kan leiden1 bis;

_________________
1 bis “The 2019 post-electoral survey”: 
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

Amendement 27
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de hogere 
opkomst gepaard ging met winst voor 
eurosceptici, hetgeen een gevaar vormt 
voor de Europese integratie, met name in 
een aantal oprichtende lidstaten, waar 
extreemrechtse partijen en anti-Europese 
krachten de verkiezingen hebben 
gewonnen;

C. overwegende dat de hogere 
opkomst gepaard ging met winst voor 
eurosceptici, hetgeen een gevaar vormt 
voor de Europese integratie, met name in 
een aantal oprichtende lidstaten, waar 
extreemrechts de verkiezingen heeft 
gewonnen;

Or. fr
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Amendement 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

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de hogere 
opkomst gepaard ging met winst voor 
eurosceptici, hetgeen een gevaar vormt 
voor de Europese integratie, met name in 
een aantal oprichtende lidstaten, waar 
extreemrechtse partijen en anti-Europese 
krachten de verkiezingen hebben 
gewonnen;

C. overwegende dat de hogere 
opkomst onze aandacht niet mag afleiden 
van de winst voor eurosceptische, 
populistische en nationalistische 
bewegingen; overwegende dat veel van 
deze extreemlinkse en -rechtse 
bewegingen tegenstander zijn van het 
integratieproject van de EU;

Or. en

Amendement 29
Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het aantal niet-
stemmers van 49,4 % bij de Europese 
verkiezingen van 2019 ondanks alles hoog 
blijft en dat de opkomst zeer uiteenloopt 
per lidstaat;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Overweging D
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Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de hogere 
opkomst ook een teken is dat EU-burgers 
wensen dat de EU snel en op 
doeltreffende wijze maatregelen treft op 
belangrijke gebieden zoals 
klimaatverandering, migratie, 
bescherming van de grondrechten en 
democratisering;

Schrappen

Or. fr

Amendement 31
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de hogere 
opkomst ook een teken is dat EU-burgers 
wensen dat de EU snel en op 
doeltreffende wijze maatregelen treft op 
belangrijke gebieden zoals 
klimaatverandering, migratie, 
bescherming van de grondrechten en 
democratisering;

Schrappen

Or. es

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de hogere 
opkomst ook een teken is dat EU-burgers 
wensen dat de EU snel en op doeltreffende 

D. overwegende dat de hogere 
opkomst ook een teken is dat EU-burgers 
wensen dat de EU snel en op doeltreffende 
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wijze maatregelen treft op belangrijke 
gebieden zoals klimaatverandering, 
migratie, bescherming van de 
grondrechten en democratisering;

wijze maatregelen treft;

Or. en

Amendement 33
Leila Chaibi, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de hogere 
opkomst ook een teken is dat EU-burgers 
wensen dat de EU snel en op doeltreffende 
wijze maatregelen treft op belangrijke 
gebieden zoals klimaatverandering, 
migratie, bescherming van de grondrechten 
en democratisering;

D. overwegende dat de hogere 
opkomst ook een teken is dat EU-burgers 
wensen dat de EU snel en op 
democratische en doeltreffende wijze 
maatregelen treft op belangrijke gebieden 
zoals sociale dumping, 
klimaatverandering, migratie, bescherming 
van de grondrechten en democratisering;

Or. fr

Amendement 34
Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de hogere 
opkomst ook een teken is dat EU-burgers 
wensen dat de EU snel en op doeltreffende 
wijze maatregelen treft op belangrijke 
gebieden zoals klimaatverandering, 
migratie, bescherming van de 
grondrechten en democratisering;

D. overwegende dat de hogere 
opkomst ook een teken is dat EU-burgers 
wensen dat de EU snel en op doeltreffende 
wijze tegemoet komt aan hun 
belangrijkste zorgpunten zoals 
werkgelegenheid, kosten van 
levensonderhoud, gezondheid, 
klimaatverandering en migratie;

Or. fr
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Amendement 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

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat we op efficiëntere 
en proactievere wijze gebruik moeten 
maken van alle beschikbare 
communicatiemiddelen, met inbegrip van 
digitale technologie, teneinde een sterke 
band te creëren tussen politieke besluiten 
op Europees niveau enerzijds, en het 
gevoel van verbondenheid van de kiezers 
met de EU-instellingen anderzijds;

Or. en

Amendement 36
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het 
genderevenwicht onder de leden van het 
Europees Parlement is verbeterd (41 % 
vrouwen in 2019, waar dat in 2014 nog 
37 % bedroeg);

Schrappen

Or. es

Amendement 37
Leila Chaibi, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
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Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het 
genderevenwicht onder de leden van het 
Europees Parlement is verbeterd (41 % 
vrouwen in 2019, waar dat in 2014 nog 37 
% bedroeg);

E. overwegende dat het 
genderevenwicht onder de leden van het 
Europees Parlement is verbeterd (41 % 
vrouwen in 2019, waar dat in 2014 nog 
37 % bedroeg); overwegende dat er grote 
verschillen tussen de lidstaten en talrijke 
uitdagingen om gendergelijkheid te 
realiseren, ook in de parlementaire 
commissies van het Parlement, schuil 
gaan achter dit cijfer; overwegende dat 
slechts enkele lidstaten in een algemene 
verplichting voor de politieke partijen 
voorzien om voor kandidatenlijsten met 
een goed evenwicht en goede afwisseling 
tussen mannen en vrouwen te zorgen;

Or. fr

Amendement 38
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira, Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het 
genderevenwicht onder de leden van het 
Europees Parlement is verbeterd (41 % 
vrouwen in 2019, waar dat in 2014 nog 37 
% bedroeg);

E. overwegende dat het 
genderevenwicht onder de leden van het 
Europees Parlement is verbeterd (41 % 
vrouwen in 2019, waar dat in 2014 nog 
37 % bedroeg); overwegende dat Ursula 
von der Leyen de eerste vrouwelijke 
voorzitter van de Europese Commissie is, 
en dat de Commissie Von der Leyen het 
hoogste aantal vrouwelijke 
commissarissen ooit telt, namelijk twaalf;

Or. en

Amendement 39
Damian Boeselager
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het 
genderevenwicht onder de leden van het 
Europees Parlement is verbeterd (41 % 
vrouwen in 2019, waar dat in 2014 nog 
37 % bedroeg);

E. overwegende dat de genderkloof 
tussen de leden van het Europees 
Parlement is afgenomen (41 % vrouwen in 
2019, waar dat in 2014 nog 37 % bedroeg), 
maar dat er nog altijd geen sprake is van 
een daadwerkelijk genderevenwicht in het 
Parlement;

Or. en

Amendement 40
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de 
Interparlementaire Unie (IPU), waarvan 
het Europees Parlement geassocieerd lid 
is, aanspoort tot een evenredige en 
eerlijke verdeling van vrouwen in alle 
commissies en niet alleen in commissies 
die zich bezighouden met vrouwen, 
kinderen, gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen, gezinsaangelegenheden, 
gezondheid of onderwijs; overwegende dat 
het er niet om gaat deze commissies van 
een bepaalde mate van “vrouwelijke 
gevoeligheid” te voorzien, maar vrouwen 
aan te moedigen een plaats in te nemen 
die past bij hun gewicht in de samenleving 
en hun ervaringen uit te wisselen;

Or. fr

Amendement 41
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Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de diverse en 
multiculturele samenleving van Europa 
beter in het Europees Parlement moet 
worden vertegenwoordigd;

Or. en

Amendement 42
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat van de twintig 
commissies van het Europees Parlement 
er slechts twee uit meer vrouwen dan 
mannen bestaan, namelijk de Commissie 
vrouwenrechten en gendergelijkheid 
(89 %) en de Commissie werkgelegenheid 
en sociale zaken; overwegende dat alleen 
de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid uit 
evenveel vrouwen als mannen bestaat; 
overwegende dat de Commissie 
constitutionele zaken uit slechts 19,5 % 
vrouwen bestaat, de Begrotingscommissie 
uit 24 % en de Commissie buitenlandse 
zaken uit 26 %; overwegende tot slot dat 
in deze cijfers geen rekening wordt 
gehouden met de verdeling tussen gewone 
en plaatsvervangende leden waarbij 
vrouwelijke plaatsvervangende leden 
maar al te vaak het verschil moeten 
compenseren om tot een gelijk aantal 
mannen en vrouwen te komen;

Or. fr
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Amendement 43
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Overweging E quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quater. overwegende dat na afloop 
van de Europese verkiezingen slechts 5 % 
van de leden van het Europees Parlement 
uit etnische minderheden afkomstig 
waren, terwijl zij 10 % van de Europese 
bevolking vertegenwoordigen; 
overwegende bovendien dat sinds het 
vertrek van de Britse leden van het 
Europees Parlement slechts 24 van de 705 
gekozen leden een andere huidskleur 
hebben, zijnde 7 minder dan 
voorheen1 bis; 
_________________
1 bis 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

Amendement 44
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Overweging E quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quinquies. overwegende dat het beroep 
van de gekozen parlementsleden geen deel 
uitmaakt van de door de administratie 
verlangde informatie; overwegende 
daarentegen dat het beroep van de 
gekozen parlementsleden voordat zij 
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worden verkozen, in de verklaring 
financiële belangen moet worden 
medegedeeld, maar dat de administratie 
van het Europees Parlement niet over 
samengevoegde, publiek beschikbare 
gegevens daaromtrent beschikt; 
overwegende dat de nationale 
parlementen deze informatie aandragen; 
overwegende daarom dat er geen 
duidelijkheid bestaat over de sociale 
representativiteit van het parlement; 
overwegende dat het van algemeen belang 
is deze informatie ter beschikking te 
hebben en openbaar te maken teneinde bij 
te dragen tot een juiste 
vertegenwoordiging van alle 
sociaaleconomische categorieën in het 
Parlement;

Or. fr

Amendement 45
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Overweging E sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E sexies. overwegende dat het 
gebruik van de Engelse taal, zonder 
vertolking, tijdens de vergaderingen voor 
overleg met de rapporteur en 
schaduwrapporteurs van het Europees 
Parlement alsook het vaak laattijdig of 
zelfs niet vertalen van teksten van de 
Europese instellingen een extra 
belemmering vormen voor een meer 
gediversifieerde en representatieve 
vertegenwoordiging van de Europese 
samenlevingen in het Europees 
Parlement; 

Or. fr
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Amendement 46
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat in 15 lidstaten 
mensen met een beperking niet dezelfde 
stemrechten hebben, waardoor de 
participatie en vertegenwoordiging van 
deze burgers in democratische processen 
wordt belemmerd;

F. overwegende dat in 15 lidstaten 
mensen met een beperking niet dezelfde 
stemrechten hebben, waardoor de 
participatie en vertegenwoordiging van 
deze burgers in democratische processen 
wordt belemmerd; overwegende dat het 
van belang is het kiesrecht in de wet en in 
de praktijk te garanderen; overwegende 
dat volgens het EESC ongeveer 800 000 
burgers van de Unie in 16 lidstaten 
vanwege de geldende wetgeving in hun 
land het recht wordt ontzegd aan de 
Europese verkiezingen deel te nemen op 
grond van hun handicap of problemen in 
verband met hun geestelijke gezondheid; 
overwegende dat tal van personen met een 
handicap, zelfs als zij van andere, 
geschiktere stemmogelijkheden gebruik 
kunnen maken, hun stem in een 
stembureau wensen uit te brengen; 
overwegende dat de nationale regelgeving 
in 12 lidstaten bepaalt dat het niet 
mogelijk is het op grond van verblijfplaats 
toegewezen stembureau in te ruilen voor 
een ander bureau dat geschikter is gezien 
de aard van de handicap; overwegende tot 
slot dat in artikel 29 van het Verdrag van 
de Verenigde Naties inzake de rechten 
van personen met een handicap 
uitdrukkelijk wordt bepaald dat de staten 
die partij zijn toezeggen ervoor te zorgen 
dat personen met een handicap 
daadwerkelijk en volledig kunnen 
deelnemen aan het politieke leven en het 
openbare leven op grond van gelijkheid 
met anderen, hetzij direct, hetzij via vrij 
gekozen vertegenwoordigers;

Or. fr
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Amendement 47
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira, Gabriele Bischoff, 
Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat in 15 lidstaten 
mensen met een beperking niet dezelfde 
stemrechten hebben, waardoor de 
participatie en vertegenwoordiging van 
deze burgers in democratische processen 
wordt belemmerd;

F. overwegende dat in 15 lidstaten 
mensen met een beperking niet dezelfde 
stemrechten hebben, waardoor de 
participatie en vertegenwoordiging van 
deze burgers in democratische processen 
wordt belemmerd; overwegende dat naar 
schatting 800 000 EU-burgers wegens 
nationale regelgeving in de laatste 
Europese verkiezingen hun stem niet 
konden uitbrengen als gevolg van hun 
fysieke beperking of geestelijke 
gezondheidsproblemen1 bis;
_________________
1 bis Informatief rapport van het Europees 
Economisch en Sociaal Comité van 
20 maart 2019, getiteld “Werkelijk 
stemrecht van personen met een handicap 
bij de EP-verkiezingen”

Or. en

Amendement 48
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de demografische 
veranderingen en de vergrijzing van de 
samenlevingen factoren zijn die zullen 
leiden tot een toename van het aantal 
personen in langdurige-zorginstellingen 
of ziekenhuizen; overwegende dat daarom 
de specifieke vastgestelde regelingen die 
in tal van lidstaten ten behoeve van deze 
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personen bestaan, moeten worden 
gestimuleerd;

Or. fr

Amendement 49
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de Spaanse 
kiescommissie op 14 juni 2019 een besluit 
bekend heeft gemaakt met de namen van 
de gekozen leden van het Europees 
Parlement, voor Spanje 54 namen in 
totaal, waaronder die van Oriol 
Junqueras i Vies;

Or. en

Amendement 50
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat volgens het Hof 
van Justitie van de Europese Unie (C-
502/19) een persoon die tot lid van het 
Europees Parlement wordt verkozen de in 
artikel 9 van het Protocol betreffende de 
voorrechten en immuniteiten van de 
Europese Unie gewaarborgde 
immuniteiten geniet als resultaat van en 
vanaf het tijdstip van de officiële 
bekendmaking van die verkiezing; 
overwegende dat de voornaamste 
doelstelling van het Protocol is te 
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waarborgen dat de goede werking en de 
onafhankelijkheid van de EU-instellingen 
worden beschermd; overwegende dat het 
binnen de bevoegdheden en prerogatieven 
van het Europees Parlement valt om over 
de immuniteit van zijn leden te beslissen;

Or. en

Amendement 51
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat de termijn om in 
het kiezersregister te worden opgenomen 
sterk verschilt per lidstaat, van 90 dagen 
tot 3 dagen vóór de dag van de 
verkiezingen; overwegende dat in het 
informatief rapport van het EESC over 
het daadwerkelijke recht van personen 
met een handicap om deel te nemen aan 
de verkiezingen voor het Europees 
Parlement wordt aanbevolen het 
kiezersregister uiterlijk twee weken vóór 
de verkiezingen te sluiten;

Or. fr

Amendement 52
Leila Chaibi, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Overweging F quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F quater. overwegende dat er, 
volgens het gezamenlijke verslag van de 
Europese Federatie van nationale 
organisaties werkend met daklozen 
(Feantsa) en de vereniging Abbé-Pierre, 
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700 000 daklozen in de Europese Unie 
zijn en bijna 11 miljoen gezinnen met 
ernstige deprivatie wat betreft huisvesting; 
overwegende dat dit cijfer op tien jaar tijd 
met 70 % is toegenomen; overwegende dat 
het voor daklozen moeilijk is om aan de 
verkiezingen deel te nemen;

Or. fr

Amendement 53
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de hervormde 
verkiezingsakte van 1976, zoals 
aangenomen door het Europees 
Parlement in zijn wetgevingsresolutie van 
4 juli 2018 over het ontwerp van besluit 
van de Raad tot wijziging van de Akte 
betreffende de verkiezing van de leden 
van het Europees Parlement door middel 
van rechtstreekse algemene verkiezingen, 
gehecht aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, 
Euratom van de Raad van 20 september 
197614, nog altijd niet volledig 
geratificeerd is omdat Duitsland, Spanje 
en Cyprus niet bereid zijn om de laatste 
daarvoor benodigde nationale 
wetgevingsmaatregelen te treffen, 
waarmee zij de ontwikkeling van het 
regelgevingskader voor Europese 
verkiezingen blokkeren;

Schrappen

_________________
14 PB C 118 van 8.4.2020, blz. 246.

Or. es

Amendement 54
Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Juan Fernando López Aguilar
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Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de hervormde 
verkiezingsakte van 1976, zoals 
aangenomen door het Europees Parlement 
in zijn wetgevingsresolutie van 4 juli 2018 
over het ontwerp van besluit van de Raad 
tot wijziging van de Akte betreffende de 
verkiezing van de leden van het Europees 
Parlement door middel van rechtstreekse 
algemene verkiezingen, gehecht aan 
Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom van 
de Raad van 20 september 197614, nog 
altijd niet volledig geratificeerd is omdat 
Duitsland, Spanje en Cyprus niet bereid 
zijn om de laatste daarvoor benodigde 
nationale wetgevingsmaatregelen te 
treffen, waarmee zij de ontwikkeling van 
het regelgevingskader voor Europese 
verkiezingen blokkeren;

G. overwegende dat de hervormde 
verkiezingsakte van 1976, zoals 
aangenomen door het Europees Parlement 
in zijn wetgevingsresolutie van 4 juli 2018 
over het ontwerp van besluit van de Raad 
tot wijziging van de Akte betreffende de 
verkiezing van de leden van het Europees 
Parlement door middel van rechtstreekse 
algemene verkiezingen, gehecht aan 
Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom van 
de Raad van 20 september 197614, door 
drie lidstaten nog altijd niet volledig 
geratificeerd is;

_________________ _________________
14 PB C 118 van 8.4.2020, blz. 246. 14 PB C 118 van 8.4.2020, blz. 246.

Or. en

Amendement 55
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de hervormde 
verkiezingsakte van 1976, zoals 
aangenomen door het Europees Parlement 
in zijn wetgevingsresolutie van 4 juli 2018 
over het ontwerp van besluit van de Raad 
tot wijziging van de Akte betreffende de 
verkiezing van de leden van het Europees 
Parlement door middel van rechtstreekse 

G. overwegende dat de hervormde 
verkiezingsakte van 1976, zoals 
aangenomen door het Europees Parlement 
in zijn wetgevingsresolutie van 4 juli 2018 
over het ontwerp van besluit van de Raad 
tot wijziging van de Akte betreffende de 
verkiezing van de leden van het Europees 
Parlement door middel van rechtstreekse 
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algemene verkiezingen, gehecht aan 
Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom van 
de Raad van 20 september 197614, nog 
altijd niet volledig geratificeerd is omdat 
Duitsland, Spanje en Cyprus niet bereid 
zijn om de laatste daarvoor benodigde 
nationale wetgevingsmaatregelen te 
treffen, waarmee zij de ontwikkeling van 
het regelgevingskader voor Europese 
verkiezingen blokkeren;

algemene verkiezingen, gehecht aan 
Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom van 
de Raad van 20 september 197614, nog 
altijd niet volledig geratificeerd is, hetgeen 
kansen biedt om de onderhandelingen te 
hervatten en de verkiezingsakte van 1976 
te verbeteren;

_________________ _________________
14 PB C 118 van 8.4.2020, blz. 246. 14 PB C 118 van 8.4.2020, blz. 246.

Or. en

Amendement 56
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

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat het al nodig is dat 
de gewijzigde verkiezingsakte, die door een 
aantal lidstaten nog geratificeerd moet 
worden, verder verbeterd wordt (m.b.t. 
ouderschapsverlof voor EP-leden);

H. overwegende dat het Parlement 
met hernieuwde kracht vervolg moet 
geven aan zijn voorstellen tot wijziging 
van de verkiezingsakte, die door een aantal 
lidstaten nog geratificeerd moet worden, en 
zich hard moet maken voor een 
eenvormig Europees kiesreglement;

Or. en

Amendement 57
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging H
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Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat het al nodig is dat 
de gewijzigde verkiezingsakte, die door 
een aantal lidstaten nog geratificeerd moet 
worden, verder verbeterd wordt (m.b.t. 
ouderschapsverlof voor EP-leden);

H. overwegende dat het al nodig is dat 
de gewijzigde verkiezingsakte, die door 
een aantal lidstaten nog geratificeerd moet 
worden, verder verbeterd wordt (m.b.t. 
ouderschapsverlof voor EP-leden en om-
en-omlijsten);

Or. en

Amendement 58
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat het al nodig is dat 
de gewijzigde verkiezingsakte, die door 
een aantal lidstaten nog geratificeerd moet 
worden, verder verbeterd wordt (m.b.t. 
ouderschapsverlof voor EP-leden);

H. overwegende dat het al nodig is dat 
de gewijzigde verkiezingsakte, die door 
een aantal lidstaten nog geratificeerd moet 
worden, verder verbeterd wordt;

Or. en

Amendement 59
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat Europese burgers 
die in een andere lidstaat verblijven op 
moeilijkheden voor deelname blijven 
stuiten, zoals onvoldoende aantal 
stemhokjes en medewerkers in de 
consulaten, met name vanwege het in 
bepaalde lidstaten gehanteerde 
bezuinigingsbeleid;

Or. fr
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Amendement 60
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de Europese 
verkiezingen van 2019 hebben geleid tot 
een groter aantal fracties in het 
Parlement, waardoor de besluitvorming 
ingewikkelder wordt;

Schrappen

Or. en

Amendement 61
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de Europese 
verkiezingen van 2019 hebben geleid tot 
een groter aantal fracties in het Parlement, 
waardoor de besluitvorming ingewikkelder 
wordt;

I. overwegende dat de Europese 
verkiezingen van 2019 hebben geleid tot 
een groter aantal fracties in het Parlement, 
waardoor de besluitvorming ingewikkelder 
wordt; overwegende dat dit probleem kan 
worden overwonnen door het voor de 
Europese politieke partijen en 
bewegingen mogelijk te maken 
voorafgaand aan de verkiezingen coalities 
te vormen;

Or. it

Amendement 62
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Overweging I
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Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de Europese 
verkiezingen van 2019 hebben geleid tot 
een groter aantal fracties in het Parlement, 
waardoor de besluitvorming 
ingewikkelder wordt;

I. overwegende dat de Europese 
verkiezingen van 2019 hebben geleid tot 
een groter aantal fracties in het Parlement, 
met als resultaat een grotere mate van 
democratie evenals een versterkte 
parlementaire dialoog en versterkte 
onderhandelingen, waarmee een einde is 
gemaakt aan de duopolie van de twee 
grote fracties;

Or. fr

Amendement 63
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de Europese 
verkiezingen van 2019 hebben geleid tot 
een groter aantal fracties in het Parlement, 
waardoor de besluitvorming 
ingewikkelder wordt;

I. overwegende dat de Europese 
verkiezingen van 2019 hebben geleid tot 
een groter aantal fracties in het Parlement, 
wat tot een politiek pluralistischer 
landschap heeft geleid en voor de 
afzwakking van de beleidsopties voor een 
grotere Europese integratie heeft gezorgd;

Or. es

Amendement 64
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de Europese 
verkiezingen van 2019 hebben geleid tot 
een groter aantal fracties in het Parlement, 
waardoor de besluitvorming 

I. overwegende dat de Europese 
verkiezingen van 2019 hebben geleid tot 
een groter aantal fracties in het Parlement;
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ingewikkelder wordt;

Or. fr

Amendement 65
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de Europese 
verkiezingen van 2019 hebben geleid tot 
een groter aantal fracties in het 
Parlement, waardoor de besluitvorming 
ingewikkelder wordt;

I. overwegende dat de Europese 
verkiezingen van 2019 tot een nieuwe 
parlementaire meerderheid hebben geleid 
bestaande uit verschillende politieke 
fracties met een duidelijke pro-Europese 
identiteit;

Or. en

Amendement 66
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat ondanks het hoge 
verloop van Parlementsleden en het grote 
aantal nieuwe partijen in het Europees 
Parlement, het Europees Parlement de 
politieke posities op efficiënte wijze weet 
te verenigen, hetgeen erop wijst dat 
kiesdrempels geen belemmering vormen 
voor de werking van het 
beleidsvormingsproces in het Europees 
Parlement;

Or. en
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Amendement 67
Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat de Europese 
burgers die hebben deelgenomen aan de 
Europese verkiezingen en van mening 
waren dat hun stem van groot belang kon 
zijn voor de verkiezing van de voorzitter 
van de Europese Commissie, teleurgesteld 
waren over het feit dat het systeem van 
Spitzenkandidaten terzijde is geschoven;

Or. en

Amendement 68
Pedro Silva Pereira, Giuliano Pisapia

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat het na de 
verkiezingen van 2019 niet is gelukt om 
een Commissievoorzitter te kiezen uit de 
diverse Spitzenkandidaten, waarmee wat 
betreft deze procedure, die in 2014 werd 
ingevoerd, een stap achteruit werd gezet;

J. overwegende dat het na de 
verkiezingen van 2019 niet is gelukt om 
een Commissievoorzitter te kiezen uit de 
diverse Spitzenkandidaten, en dat de 
verkiezing van de voorzitter van de 
Commissie afhankelijk is van de steun 
van de meerderheid van de leden van het 
Europees Parlement;

Or. en

Amendement 69
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging J
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Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat het na de 
verkiezingen van 2019 niet is gelukt om 
een Commissievoorzitter te kiezen uit de 
diverse Spitzenkandidaten, waarmee wat 
betreft deze procedure, die in 2014 werd 
ingevoerd, een stap achteruit werd gezet;

J. overwegende dat het na de 
verkiezingen van 2019 niet is gelukt om 
een Commissievoorzitter te kiezen uit de 
diverse Spitzenkandidaten, waarmee wat 
betreft deze procedure, die in 2014 werd 
ingevoerd, een stap achteruit werd gezet, 
met als gevolg een verminderd vertrouwen 
in dit proces;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat het na de 
verkiezingen van 2019 niet is gelukt om 
een Commissievoorzitter te kiezen uit de 
diverse Spitzenkandidaten, waarmee wat 
betreft deze procedure, die in 2014 werd 
ingevoerd, een stap achteruit werd gezet;

J. overwegende dat het na de 
verkiezingen van 2019 niet is gelukt om 
een Commissievoorzitter te kiezen uit de 
diverse Spitzenkandidaten;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat het na de 
verkiezingen van 2019 niet is gelukt om 
een Commissievoorzitter te kiezen uit de 

J. overwegende dat het na de 
verkiezingen van 2019 niet is gelukt om 
een Commissievoorzitter te kiezen uit de 
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diverse Spitzenkandidaten, waarmee wat 
betreft deze procedure, die in 2014 werd 
ingevoerd, een stap achteruit werd gezet;

diverse Spitzenkandidaten, waarmee wat 
betreft deze procedure, die in 2014 werd 
ingevoerd, een verandering werd ingeluid;

Or. fr

Amendement 72
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de 
lijsttrekkersprocedure (procedure met 
Spitzenkandidaten) nog verder ontwikkeld 
moet worden; overwegende dat het onder 
meer nog ontbreekt aan de mogelijkheid 
voor Spitzenkandidaten om zich op 
transnationale lijsten in alle lidstaten 
officieel kandidaat te stellen, terwijl die 
mogelijkheid alle Europese kiezers de 
kans zou geven om hun stem uit te 
brengen op de Spitzenkandidaat van hun 
voorkeur; overwegende dat het Parlement 
deze kwestie in zijn besluit van 7 februari 
2018 over de herziening van het 
kaderakkoord over de betrekkingen tussen 
het Europees Parlement en de Europese 
Commissie aan de orde heeft gesteld15;

Schrappen

_________________
15 Aangenomen teksten, 
P8_TA(2018)0030.

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Overweging K
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Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de 
lijsttrekkersprocedure (procedure met 
Spitzenkandidaten) nog verder ontwikkeld 
moet worden; overwegende dat het onder 
meer nog ontbreekt aan de mogelijkheid 
voor Spitzenkandidaten om zich op 
transnationale lijsten in alle lidstaten 
officieel kandidaat te stellen, terwijl die 
mogelijkheid alle Europese kiezers de 
kans zou geven om hun stem uit te 
brengen op de Spitzenkandidaat van hun 
voorkeur; overwegende dat het Parlement 
deze kwestie in zijn besluit van 7 februari 
2018 over de herziening van het 
kaderakkoord over de betrekkingen tussen 
het Europees Parlement en de Europese 
Commissie aan de orde heeft gesteld15;

Schrappen

_________________
15 Aangenomen teksten, 
P8_TA(2018)0030.

Or. fr

Amendement 74
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli, Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de 
lijsttrekkersprocedure (procedure met 
Spitzenkandidaten) nog verder ontwikkeld 
moet worden; overwegende dat het onder 
meer nog ontbreekt aan de mogelijkheid 
voor Spitzenkandidaten om zich op 
transnationale lijsten in alle lidstaten 
officieel kandidaat te stellen, terwijl die 
mogelijkheid alle Europese kiezers de kans 
zou geven om hun stem uit te brengen op 
de Spitzenkandidaat van hun voorkeur; 
overwegende dat het Parlement deze 
kwestie in zijn besluit van 7 februari 2018 

K. overwegende dat de 
lijsttrekkersprocedure (procedure met 
Spitzenkandidaten) volledig moet worden 
herzien; overwegende dat het onder meer 
nog ontbreekt aan de mogelijkheid voor 
Spitzenkandidaten om zich op 
transnationale lijsten in alle lidstaten 
officieel kandidaat te stellen, terwijl die 
mogelijkheid alle Europese kiezers de kans 
zou geven om hun stem uit te brengen op 
de Spitzenkandidaat van hun voorkeur; 
overwegende dat het systeem van 
Spitzenkandidaten en de transnationale 
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over de herziening van het kaderakkoord 
over de betrekkingen tussen het Europees 
Parlement en de Europese Commissie aan 
de orde heeft gesteld15;

lijsten ruimte moeten bieden aan coalities 
van Europese politieke partijen of 
bewegingen, die minstens een kwart van 
de lidstaten vertegenwoordigen, of zelfs 
aan gemengde coalities van politieke 
partijen en bewegingen, mits deze een 
gemeenschappelijk politiek programma 
presenteren en zich achter een 
gemeenschappelijke Spitzenkandidaat 
scharen; overwegende dat het Parlement 
deze kwestie in zijn besluit van 
7 februari 2018 over de herziening van het 
kaderakkoord over de betrekkingen tussen 
het Europees Parlement en de Europese 
Commissie aan de orde heeft gesteld15;

_________________ _________________
15 Aangenomen teksten, 
P8_TA(2018)0030.

15 Aangenomen teksten, 
P8_TA(2018)0030.

Or. en

Amendement 75
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de 
lijsttrekkersprocedure (procedure met 
Spitzenkandidaten) nog verder ontwikkeld 
moet worden; overwegende dat het onder 
meer nog ontbreekt aan de mogelijkheid 
voor Spitzenkandidaten om zich op 
transnationale lijsten in alle lidstaten 
officieel kandidaat te stellen, terwijl die 
mogelijkheid alle Europese kiezers de 
kans zou geven om hun stem uit te 
brengen op de Spitzenkandidaat van hun 
voorkeur; overwegende dat het Parlement 
deze kwestie in zijn besluit van 7 februari 
2018 over de herziening van het 
kaderakkoord over de betrekkingen tussen 
het Europees Parlement en de Europese 
Commissie aan de orde heeft gesteld15;

K. overwegende dat de 
lijsttrekkersprocedure (procedure met 
Spitzenkandidaten) nog verder ontwikkeld 
moet worden; overwegende dat het 
Parlement deze kwestie in zijn besluit van 
7 februari 2018 over de herziening van het 
kaderakkoord over de betrekkingen tussen 
het Europees Parlement en de Europese 
Commissie aan de orde heeft gesteld15;
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_________________ _________________
15 Aangenomen teksten, 
P8_TA(2018)0030.

15 Aangenomen teksten, 
P8_TA(2018)0030.

Or. en

Amendement 76
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de 
lijsttrekkersprocedure (procedure met 
Spitzenkandidaten) nog verder ontwikkeld 
moet worden; overwegende dat het onder 
meer nog ontbreekt aan de mogelijkheid 
voor Spitzenkandidaten om zich op 
transnationale lijsten in alle lidstaten 
officieel kandidaat te stellen, terwijl die 
mogelijkheid alle Europese kiezers de kans 
zou geven om hun stem uit te brengen op 
de Spitzenkandidaat van hun voorkeur; 
overwegende dat het Parlement deze 
kwestie in zijn besluit van 7 februari 2018 
over de herziening van het kaderakkoord 
over de betrekkingen tussen het Europees 
Parlement en de Europese Commissie aan 
de orde heeft gesteld15;

K. overwegende dat de 
lijsttrekkersprocedure (procedure met 
Spitzenkandidaten) nog verder ontwikkeld 
moet worden; overwegende dat het onder 
meer nog ontbreekt aan de mogelijkheid 
voor Spitzenkandidaten om zich op 
transnationale lijsten in alle lidstaten 
officieel kandidaat te stellen, ook zonder 
lidmaatschap van een Europese politieke 
partij maar gesteund in het kader van een 
unie van partijen of bewegingen uit ten 
minste een kwart van de lidstaten, terwijl 
die mogelijkheid alle Europese kiezers de 
kans zou geven om hun stem uit te brengen 
op de Spitzenkandidaat van hun voorkeur; 
overwegende dat het Parlement deze 
kwestie in zijn besluit van 7 februari 2018 
over de herziening van het kaderakkoord 
over de betrekkingen tussen het Europees 
Parlement en de Europese Commissie aan 
de orde heeft gesteld15;

_________________ _________________
15 Aangenomen teksten, 
P8_TA(2018)0030.

15 Aangenomen teksten, 
P8_TA(2018)0030.

Or. fr

Amendement 77
Pedro Silva Pereira
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Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de 
lijsttrekkersprocedure (procedure met 
Spitzenkandidaten) nog verder ontwikkeld 
moet worden; overwegende dat het onder 
meer nog ontbreekt aan de mogelijkheid 
voor Spitzenkandidaten om zich op 
transnationale lijsten in alle lidstaten 
officieel kandidaat te stellen, terwijl die 
mogelijkheid alle Europese kiezers de 
kans zou geven om hun stem uit te 
brengen op de Spitzenkandidaat van hun 
voorkeur; overwegende dat het Parlement 
deze kwestie in zijn besluit van 7 februari 
2018 over de herziening van het 
kaderakkoord over de betrekkingen tussen 
het Europees Parlement en de Europese 
Commissie aan de orde heeft gesteld15;

K. overwegende dat de 
lijsttrekkersprocedure (procedure met 
Spitzenkandidaten) nog verder moet 
worden geconsolideerd overeenkomstig de 
bepalingen van het Verdrag van Lissabon; 
overwegende dat het Parlement deze 
kwestie in zijn besluit van 7 februari 2018 
over de herziening van het kaderakkoord 
over de betrekkingen tussen het Europees 
Parlement en de Europese Commissie aan 
de orde heeft gesteld15;

_________________ _________________
15 Aangenomen teksten, 
P8_TA(2018)0030.

15 Aangenomen teksten, 
P8_TA(2018)0030.

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de 
lijsttrekkersprocedure (procedure met 
Spitzenkandidaten) nog verder ontwikkeld 
moet worden; overwegende dat het onder 
meer nog ontbreekt aan de mogelijkheid 
voor Spitzenkandidaten om zich op 
transnationale lijsten in alle lidstaten 

K. overwegende dat de 
lijsttrekkersprocedure (procedure met 
Spitzenkandidaten) verder moet worden 
verbeterd, zodat alle Europese kiezers 
weten wie de kandidaten voor het 
voorzitterschap van de Europese 
Commissie zijn en hoe deze zijn gekozen 
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officieel kandidaat te stellen, terwijl die 
mogelijkheid alle Europese kiezers de kans 
zou geven om hun stem uit te brengen op 
de Spitzenkandidaat van hun voorkeur; 
overwegende dat het Parlement deze 
kwestie in zijn besluit van 7 februari 2018 
over de herziening van het kaderakkoord 
over de betrekkingen tussen het Europees 
Parlement en de Europese Commissie aan 
de orde heeft gesteld15;

door de Europese politieke partijen; 
overwegende dat het Parlement deze 
kwestie in zijn besluit van 7 februari 2018 
over de herziening van het kaderakkoord 
over de betrekkingen tussen het Europees 
Parlement en de Europese Commissie aan 
de orde heeft gesteld15;

_________________ _________________
15 Aangenomen teksten, 
P8_TA(2018)0030.

15 Aangenomen teksten, 
P8_TA(2018)0030.

Or. en

Amendement 79
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat het systeem van 
Spitzenkandidaten verbetering behoeft en, 
na een grondige institutionele 
beoordeling, formeel in het primair recht 
van de EU moet worden vastgelegd; 
overwegende dat er in dit kader ook moet 
worden nagedacht over de feitelijke 
politieke rol van de Commissie en haar 
voorzitter en over eventuele daarmee 
verband houdende wijzigingen in het 
besluitvormingsproces van de Unie;

Schrappen

Or. es

Amendement 80
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Overweging L
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Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat het systeem van 
Spitzenkandidaten verbetering behoeft en, 
na een grondige institutionele beoordeling, 
formeel in het primair recht van de EU 
moet worden vastgelegd; overwegende dat 
er in dit kader ook moet worden nagedacht 
over de feitelijke politieke rol van de 
Commissie en haar voorzitter en over 
eventuele daarmee verband houdende 
wijzigingen in het besluitvormingsproces 
van de Unie;

L. overwegende dat het systeem van 
Spitzenkandidaten met spoed verbetering 
behoeft en, na een grondige institutionele 
beoordeling, formeel in het primair recht 
van de EU moet worden vastgelegd, 
waarbij rekening wordt gehouden met het 
beginsel van evenredige 
vertegenwoordiging van het Europees 
kiesstelsel, zodat het systeem bij de 
volgende Europese verkiezingen in 2024 
kan worden ingezet; overwegende dat er in 
dit kader ook moet worden nagedacht over 
de feitelijke politieke rol van de 
Commissie en haar voorzitter en over 
eventuele daarmee verband houdende 
wijzigingen in het besluitvormingsproces 
van de Unie;

Or. en

Amendement 81
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat het systeem van 
Spitzenkandidaten verbetering behoeft en, 
na een grondige institutionele beoordeling, 
formeel in het primair recht van de EU 
moet worden vastgelegd; overwegende dat 
er in dit kader ook moet worden nagedacht 
over de feitelijke politieke rol van de 
Commissie en haar voorzitter en over 
eventuele daarmee verband houdende 
wijzigingen in het besluitvormingsproces 
van de Unie;

L. overwegende dat het systeem van 
Spitzenkandidaten moet worden hervormd 
en, na een grondige institutionele 
beoordeling, formeel in de Verdragen van 
de EU moet worden vastgelegd door 
middel van de Conferentie over de 
toekomst van Europa; overwegende dat er 
in dit kader ook moet worden nagedacht 
over de feitelijke politieke rol van de 
Commissie en haar voorzitter en een 
noodzakelijke verantwoordelijkheid 
tegenover de kiezers en het Europees 
Parlement en over eventuele daarmee 
verband houdende wijzigingen in het 
besluitvormingsproces van de Unie;

Or. fr
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Amendement 82
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria 
Rinaldi

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat het systeem van 
Spitzenkandidaten verbetering behoeft en, 
na een grondige institutionele beoordeling, 
formeel in het primair recht van de EU 
moet worden vastgelegd; overwegende dat 
er in dit kader ook moet worden nagedacht 
over de feitelijke politieke rol van de 
Commissie en haar voorzitter en over 
eventuele daarmee verband houdende 
wijzigingen in het besluitvormingsproces 
van de Unie;

L. overwegende dat het systeem van 
Spitzenkandidaten na een grondige 
institutionele beoordeling moet worden 
losgelaten; overwegende dat er in dit kader 
ook moet worden nagedacht over de 
overdreven politieke rol van de Commissie 
en haar voorzitter en over eventuele 
daarmee verband houdende wijzigingen in 
het besluitvormingsproces van de Unie;

Or. fr

Amendement 83
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat het systeem van 
Spitzenkandidaten verbetering behoeft en, 
na een grondige institutionele beoordeling, 
formeel in het primair recht van de EU 
moet worden vastgelegd; overwegende dat 
er in dit kader ook moet worden nagedacht 
over de feitelijke politieke rol van de 
Commissie en haar voorzitter en over 
eventuele daarmee verband houdende 
wijzigingen in het besluitvormingsproces 
van de Unie;

L. overwegende dat het systeem van 
Spitzenkandidaten moet worden hervormd 
en, na een grondige institutionele 
beoordeling, formeel in het primair recht 
van de EU moet worden vastgelegd; 
overwegende dat er in dit kader ook moet 
worden nagedacht over de feitelijke 
politieke rol van de Commissie en haar 
voorzitter en over eventuele daarmee 
verband houdende wijzigingen in het 
besluitvormingsproces van de Unie;

Or. it
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Amendement 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

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat het systeem van 
Spitzenkandidaten verbetering behoeft en, 
na een grondige institutionele 
beoordeling, formeel in het primair recht 
van de EU moet worden vastgelegd; 
overwegende dat er in dit kader ook moet 
worden nagedacht over de feitelijke 
politieke rol van de Commissie en haar 
voorzitter en over eventuele daarmee 
verband houdende wijzigingen in het 
besluitvormingsproces van de Unie;

L. overwegende dat het systeem van 
Spitzenkandidaten nader moet worden 
uitgewerkt en besproken tijdens de 
Conferentie voor de toekomst van Europa; 
overwegende dat er in dit kader ook moet 
worden nagedacht over de feitelijke 
politieke rol van de Commissie en haar 
voorzitter en over eventuele daarmee 
verband houdende wijzigingen in het 
besluitvormingsproces van de Unie;

Or. en

Amendement 85
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L bis. overwegende dat slechts 8 % van 
de EU-kiezers aangeeft in de laatste 
verkiezingen een stem te hebben 
uitgebracht om invloed uit te oefenen op 
de verkiezing van de volgende voorzitter 
van de Europese Commissie1 bis, waaruit 
blijkt dat het selectieproces voor de 
voorzitter van de Europese Commissie 
dringend verduidelijkt en transparanter 
moet worden gemaakt ten behoeve van de 
kiezers;
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_________________
1 bis Eurobarometer 91.5, september 2019

Or. en

Amendement 86
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat institutionele 
verbeteringen, zoals de invoering van 
transnationale lijsten, waar het Parlement 
in zijn resolutie van 7 februari 2018 over 
de samenstelling van het Europees 
Parlement voor pleit, of de omvorming 
van de Raad in een tweede wetgevende 
kamer van de Unie, zoals voorgesteld in 
de resolutie van 16 februari 2017 over 
mogelijke ontwikkelingen en 
aanpassingen van het huidige 
institutionele bestel van de Europese 
Unie, ervoor zouden zorgen dat de 
Europese verkiezingen niet meer een 
verzameling van 27 afzonderlijke 
nationale verkiezingen zou zijn, zoals nu 
het geval is, maar één echte Europese 
verkiezing;

Schrappen

Or. es

Amendement 87
Pedro Silva Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat institutionele 
verbeteringen, zoals de invoering van 
transnationale lijsten, waar het Parlement 

M. overwegende dat institutionele 
verbeteringen, zoals de mogelijke 
invoering van transnationale lijsten, aan de 
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in zijn resolutie van 7 februari 2018 over 
de samenstelling van het Europees 
Parlement voor pleit, of de omvorming 
van de Raad in een tweede wetgevende 
kamer van de Unie, zoals voorgesteld in 
de resolutie van 16 februari 2017 over 
mogelijke ontwikkelingen en 
aanpassingen van het huidige 
institutionele bestel van de Europese 
Unie, ervoor zouden zorgen dat de 
Europese verkiezingen niet meer een 
verzameling van 27 afzonderlijke 
nationale verkiezingen zou zijn, zoals nu 
het geval is, maar één echte Europese 
verkiezing;

orde moeten worden gesteld tijdens de 
Conferentie over de toekomst van Europa;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat institutionele 
verbeteringen, zoals de invoering van 
transnationale lijsten, waar het Parlement 
in zijn resolutie van 7 februari 2018 over 
de samenstelling van het Europees 
Parlement voor pleit, of de omvorming 
van de Raad in een tweede wetgevende 
kamer van de Unie, zoals voorgesteld in 
de resolutie van 16 februari 2017 over 
mogelijke ontwikkelingen en 
aanpassingen van het huidige 
institutionele bestel van de Europese 
Unie, ervoor zouden zorgen dat de 
Europese verkiezingen niet meer een 
verzameling van 27 afzonderlijke nationale 
verkiezingen zou zijn, zoals nu het geval 
is, maar één echte Europese verkiezing;

M. overwegende dat institutionele 
verbeteringen nodig zijn om een 
daadwerkelijke Europese politieke context 
tot stand te brengen, in tegenstelling tot de 
27 afzonderlijke nationale debatten die 
momenteel gaande zijn;
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Or. en

Amendement 89
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat institutionele 
verbeteringen, zoals de invoering van 
transnationale lijsten, waar het Parlement 
in zijn resolutie van 7 februari 2018 over 
de samenstelling van het Europees 
Parlement voor pleit, of de omvorming van 
de Raad in een tweede wetgevende kamer 
van de Unie, zoals voorgesteld in de 
resolutie van 16 februari 2017 over 
mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen 
van het huidige institutionele bestel van de 
Europese Unie, ervoor zouden zorgen dat 
de Europese verkiezingen niet meer een 
verzameling van 27 afzonderlijke nationale 
verkiezingen zou zijn, zoals nu het geval is, 
maar één echte Europese verkiezing;

M. overwegende dat institutionele 
verbeteringen, zoals het centraal stellen 
van de Europese politieke partijen binnen 
het proces van de Europese verkiezingen, 
zoals bedoeld in artikel 10, lid 4, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie, de 
invoering van transnationale lijsten, waar 
het Parlement in zijn resolutie van 
7 februari 2018 over de samenstelling van 
het Europees Parlement voor pleit, of de 
omvorming van de Raad in een tweede 
wetgevende kamer van de Unie, zoals 
voorgesteld in de resolutie van 
16 februari 2017 over mogelijke 
ontwikkelingen en aanpassingen van het 
huidige institutionele bestel van de 
Europese Unie, ervoor zouden zorgen dat 
de Europese verkiezingen niet meer een 
verzameling van 27 afzonderlijke nationale 
verkiezingen zou zijn, zoals nu het geval is, 
maar één echte Europese verkiezing;

Or. en

Amendement 90
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat institutionele 
verbeteringen, zoals de invoering van 

M. overwegende dat institutionele 
verbeteringen, zoals de invoering van 
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transnationale lijsten, waar het Parlement 
in zijn resolutie van 7 februari 2018 over 
de samenstelling van het Europees 
Parlement voor pleit, of de omvorming van 
de Raad in een tweede wetgevende kamer 
van de Unie, zoals voorgesteld in de 
resolutie van 16 februari 2017 over 
mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen 
van het huidige institutionele bestel van de 
Europese Unie, ervoor zouden zorgen dat 
de Europese verkiezingen niet meer een 
verzameling van 27 afzonderlijke nationale 
verkiezingen zou zijn, zoals nu het geval is, 
maar één echte Europese verkiezing;

transnationale lijsten, waar het Parlement 
in zijn resolutie van 7 februari 2018 over 
de samenstelling van het Europees 
Parlement voor pleit, de omvorming van de 
Raad in een tweede wetgevende kamer van 
de Unie, zoals voorgesteld in de resolutie 
van 16 februari 2017 over mogelijke 
ontwikkelingen en aanpassingen van het 
huidige institutionele bestel van de 
Europese Unie, of de invoering van de 
mogelijkheid voor Europese politieke 
partijen en bewegingen om voorafgaand 
aan de verkiezingen coalities te vormen, 
ervoor zouden zorgen dat de Europese 
verkiezingen niet meer een verzameling 
van 27 afzonderlijke nationale 
verkiezingen zou zijn, zoals nu het geval is, 
maar één echte Europese verkiezing;

Or. it

Amendement 91
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat institutionele 
verbeteringen, zoals de invoering van 
transnationale lijsten, waar het Parlement 
in zijn resolutie van 7 februari 2018 over 
de samenstelling van het Europees 
Parlement voor pleit, of de omvorming van 
de Raad in een tweede wetgevende kamer 
van de Unie, zoals voorgesteld in de 
resolutie van 16 februari 2017 over 
mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen 
van het huidige institutionele bestel van de 
Europese Unie, ervoor zouden zorgen dat 
de Europese verkiezingen niet meer een 
verzameling van 27 afzonderlijke 
nationale verkiezingen zou zijn, zoals nu 
het geval is, maar één echte Europese 
verkiezing;

M. overwegende dat de Europese 
verkiezingen een gezamenlijke Europese 
democratische oefening betreffen waarbij 
afzonderlijke verkiezingen in de lidstaten 
met deelname door nationale partijen uit 
pan-Europese politieke families tot een 
gemeenschappelijk Europees resultaat 
leiden; overwegende dat het Parlement in 
het verleden verschillende verbeteringen 
met betrekking tot deze oefening heeft 
voorgesteld, bijvoorbeeld in zijn resolutie 
van 7 februari 2018 over de samenstelling 
van het Europees Parlement of in de 
resolutie van 16 februari 2017 over 
mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen 
van het huidige institutionele bestel van de 
Europese Unie;
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Or. en

Amendement 92
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat institutionele 
verbeteringen, zoals de invoering van 
transnationale lijsten, waar het Parlement 
in zijn resolutie van 7 februari 2018 over 
de samenstelling van het Europees 
Parlement voor pleit, of de omvorming van 
de Raad in een tweede wetgevende kamer 
van de Unie, zoals voorgesteld in de 
resolutie van 16 februari 2017 over 
mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen 
van het huidige institutionele bestel van de 
Europese Unie, ervoor zouden zorgen dat 
de Europese verkiezingen niet meer een 
verzameling van 27 afzonderlijke nationale 
verkiezingen zou zijn, zoals nu het geval is, 
maar één echte Europese verkiezing;

M. overwegende dat institutionele 
verbeteringen, zoals de invoering van 
transnationale lijsten, waar het Parlement 
in zijn resolutie van 7 februari 2018 over 
de samenstelling van het Europees 
Parlement voor pleit, of de omvorming van 
de Raad in een tweede wetgevende kamer 
van de Unie, zoals voorgesteld in de 
resolutie van 16 februari 2017 over 
mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen 
van het huidige institutionele bestel van de 
Europese Unie, ertoe zou bijdragen dat de 
Europese verkiezingen niet meer een 
verzameling van 27 afzonderlijke nationale 
verkiezingen zou zijn, zoals nu het geval is, 
maar één enkele Europese verkiezing;

Or. en

Amendement 93
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat institutionele 
verbeteringen, zoals de invoering van 
transnationale lijsten, waar het Parlement 
in zijn resolutie van 7 februari 2018 over 
de samenstelling van het Europees 
Parlement voor pleit, of de omvorming van 
de Raad in een tweede wetgevende kamer 
van de Unie, zoals voorgesteld in de 

M. overwegende dat institutionele 
verbeteringen, zoals de invoering van 
transnationale lijsten, waar het Parlement 
in zijn resolutie van 7 februari 2018 over 
de samenstelling van het Europees 
Parlement voor pleit, of de omvorming van 
de Raad in een tweede wetgevende kamer 
van de Unie, zoals voorgesteld in de 
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resolutie van 16 februari 2017 over 
mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen 
van het huidige institutionele bestel van de 
Europese Unie, ervoor zouden zorgen dat 
de Europese verkiezingen niet meer een 
verzameling van 27 afzonderlijke 
nationale verkiezingen zou zijn, zoals nu 
het geval is, maar één echte Europese 
verkiezing;

resolutie van 16 februari 2017 over 
mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen 
van het huidige institutionele bestel van de 
Europese Unie, de Europese verkiezingen 
zouden kunnen omvormen tot een 
cruciale troef, met echte debatten en 
uitwisselingen van gedachten over de 
Europese integratie in een vroeg stadium;

Or. fr

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Overweging M bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M bis. overwegende dat voorstellen als de 
invoering van “transnationale lijsten” of 
de omvorming van de Raad in een tweede 
wetgevende kamer, nog altijd in 
overweging worden genomen; 
overwegende dat voor deze voorstellen 
momenteel geen meerderheidssteun 
bestaat; overwegende dat de aanstaande 
Conferentie over de toekomst van Europa 
bij uitstek gelegenheid biedt om deze 
kwesties en andere institutionele 
hervormingen te bespreken; overwegende 
dat het succes van de conferentie in de 
eerste plaats afhankelijk is van de agenda, 
de betrokkenheid van de burgers, en de 
bereidheid van de Europese Raad om de 
resultaten in de praktijk te brengen;

Or. en

Amendement 95
Loránt Vincze
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Ontwerpresolutie
Overweging M bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M bis. overwegende dat een van de ideeën 
die aan de orde kwam de totstandbrenging 
van een gemeenschappelijk kiesdistrict 
met transnationale lijsten betreft; 
overwegende dat het Parlement dit idee 
uiteindelijk op 7 februari 2018 heeft 
verworpen gezien zijn zorgen dat bij 
verkiezingen zonder lokale kiesdistricten 
de controleerbaarheid richting de keizers 
niet gewaarborgd kan worden, de band 
tussen de EP-leden en hun kiezers 
aangetast zou worden, en vooral de 
grotere lidstaten hier baat bij zouden 
hebben; overwegende dat de doelstelling 
van de EU eruit moet bestaan juist 
democratischer en beter controleerbaar te 
zijn, in plaats van gecentraliseerder en 
onbenaderbaarder;

Or. en

Amendement 96
Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Overweging M bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M bis. overwegende dat bij gebrek aan 
een juridisch bindend kader voor de 
toepassing van het systeem van 
Spitzenkandidaten, andere maatregelen 
moeten worden overwogen om het 
Parlement in staat te stellen na de 
Europese verkiezingen snel samen te 
komen met nieuw gekozen leden, 
rekening houdend met de nationale 
termijnen voor de formele benoeming van 
de nieuw gekozen leden teneinde zich 
samen achter één Spitzenkandidaat te 
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kunnen scharen;

Or. en

Amendement 97
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat de intensievere 
politieke uitwisselingen in het Parlement 
ook tekortkomingen aan het licht hebben 
gebracht in enkele vaste procedures, zoals 
de procedures voor de hoorzittingen van de 
kandidaat-commissarissen, met name wat 
betreft de voorwaarden voor de juridische 
beoordeling van hun kandidatuur (meer 
bepaald de beoordeling van hun opgaven 
van financiële belangen);

N. overwegende dat de intensievere 
politieke uitwisselingen in het Parlement 
ook tekortkomingen aan het licht hebben 
gebracht in enkele vaste procedures, zoals 
de procedures voor de hoorzittingen van de 
kandidaat-commissarissen, met name wat 
betreft de voorwaarden voor de juridische 
beoordeling van hun kandidatuur (meer 
bepaald de beoordeling van hun opgaven 
van financiële belangen); overwegende dat 
de benoeming van het college van 
commissarissen een voorbeeldig proces 
zou moeten zijn, in overeenstemming met 
de verbintenis in artikel 17 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie; 
overwegende dat het huidige proces van 
onderzoek van hun financiële belangen, 
dat aan de Commissie juridische zaken 
(JURI) is toevertrouwd, het niet mogelijk 
maakt deze verplichting na te komen; 
overwegende dat commissaris Jourova 
zich er in haar opdrachtbrief toe heeft 
verbonden om samen met het Europees 
Parlement en de Raad te werken aan de 
oprichting van een gemeenschappelijk 
onafhankelijk ethisch orgaan voor alle 
instellingen van de EU; overwegende dat 
bij de benoeming van de leden van het 
onafhankelijk ethisch orgaan in 
voldoende waarborgen van 
onafhankelijkheid moet worden voorzien, 
te beginnen met voldoende tijd en 
middelen voor het uitoefenen van deze 
controle, gebruikmakend van de beste 
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praktijken van de lidstaten;

Or. fr

Amendement 98
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat de intensievere 
politieke uitwisselingen in het Parlement 
ook tekortkomingen aan het licht hebben 
gebracht in enkele vaste procedures, zoals 
de procedures voor de hoorzittingen van de 
kandidaat-commissarissen, met name wat 
betreft de voorwaarden voor de juridische 
beoordeling van hun kandidatuur (meer 
bepaald de beoordeling van hun opgaven 
van financiële belangen);

N. overwegende dat de intensievere 
politieke uitwisselingen in het Parlement 
ook tekortkomingen aan het licht hebben 
gebracht in enkele vaste procedures, zoals 
de procedures voor de hoorzittingen van de 
kandidaat-commissarissen, met name wat 
betreft de voorwaarden voor de juridische 
beoordeling van hun kandidatuur (meer 
bepaald de beoordeling van hun opgaven 
van financiële belangen); overwegende dat 
deze hoorzittingen bovendien in 
toenemende mate een bepalende rol 
spelen in het proces van de samenstelling 
van de Europese Commissie en dat 
daarom bij deze hoorzittingen het 
pluralisme en de deelname van alle 
politieke stromingen, waaronder ook 
stromingen die niet tot een fractie in het 
Europees Parlement behoren, zoveel 
mogelijk moeten worden gegarandeerd;

Or. it

Amendement 99
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat de intensievere N. overwegende dat er in vergelijking 
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politieke uitwisselingen in het Parlement 
ook tekortkomingen aan het licht hebben 
gebracht in enkele vaste procedures, zoals 
de procedures voor de hoorzittingen van de 
kandidaat-commissarissen, met name wat 
betreft de voorwaarden voor de juridische 
beoordeling van hun kandidatuur (meer 
bepaald de beoordeling van hun opgaven 
van financiële belangen);

met het verleden betere intensievere 
politieke uitwisselingen in het Parlement 
plaatsvinden, maar dat deze ook 
tekortkomingen aan het licht hebben 
gebracht in enkele vaste procedures, zoals 
de procedures voor de hoorzittingen van de 
kandidaat-commissarissen, met name wat 
betreft de voorwaarden voor de juridische 
beoordeling van hun kandidatuur (meer 
bepaald de beoordeling van hun opgaven 
van financiële belangen);

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat de intensievere 
politieke uitwisselingen in het Parlement 
ook tekortkomingen aan het licht hebben 
gebracht in enkele vaste procedures, zoals 
de procedures voor de hoorzittingen van 
de kandidaat-commissarissen, met name 
wat betreft de voorwaarden voor de 
juridische beoordeling van hun 
kandidatuur (meer bepaald de 
beoordeling van hun opgaven van 
financiële belangen);

N. overwegende dat de beoordeling 
van de belangenverklaringen en de 
hoorzittingen van de voorgedragen 
Eurocommissarissen door het Europees 
Parlement een belangrijke stap vormden 
voor het vergroten van de 
verantwoordingsplicht van de Commissie 
richting het Europees Parlement en het 
publiek in het algemeen; overwegende dat 
dit proces in de toekomst verder verbeterd 
moet worden;

Or. en

Amendement 101
Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat democratische O. overwegende dat democratische 
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processen, zowel op nationaal niveau als 
op EU-niveau, het doelwit zijn geworden 
van beïnvloeding door buitenlandse 
machten die de uitslagen van de 
verkiezingen wilden beïnvloeden en de 
Unie wilden verzwakken; overwegende dat 
de mechanismen die de Europese 
instellingen hebben ingevoerd, zoals de 
praktijkcode betreffende desinformatie en 
het systeem voor snelle waarschuwingen in 
verband met verkiezingen, een bijdrage 
hebben geleverd aan de beperking van 
buitenlandse inmenging tijdens de 
verkiezingscampagne;

processen, zowel op nationaal niveau als 
op EU-niveau, het doelwit zijn geworden 
van beïnvloeding door buitenlandse 
machten die de uitslagen van de 
verkiezingen wilden beïnvloeden en de 
Unie wilden verzwakken; overwegende dat 
de mechanismen die de Europese 
instellingen hebben ingevoerd, zoals de 
praktijkcode betreffende desinformatie en 
het systeem voor snelle waarschuwingen in 
verband met verkiezingen, een bijdrage 
hebben geleverd aan de beperking van 
buitenlandse inmenging tijdens de 
verkiezingscampagne, maar dat gezien de 
snelle ontwikkeling van technologieën en 
methoden voor desinformatie coördinatie 
en voortdurende waakzaamheid van de 
lidstaten vereist zijn;

Or. fr

Amendement 102
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat democratische 
processen, zowel op nationaal niveau als 
op EU-niveau, het doelwit zijn geworden 
van beïnvloeding door buitenlandse 
machten die de uitslagen van de 
verkiezingen wilden beïnvloeden en de 
Unie wilden verzwakken; overwegende dat 
de mechanismen die de Europese 
instellingen hebben ingevoerd, zoals de 
praktijkcode betreffende desinformatie en 
het systeem voor snelle waarschuwingen in 
verband met verkiezingen, een bijdrage 
hebben geleverd aan de beperking van 
buitenlandse inmenging tijdens de 
verkiezingscampagne;

O. overwegende dat democratische 
processen, zowel op nationaal niveau als 
op EU-niveau, het doelwit zijn geworden 
van beïnvloeding door buitenlandse 
machten die de uitslagen van de 
verkiezingen wilden beïnvloeden en de 
Unie wilden verzwakken; overwegende dat 
de mechanismen die de Europese 
instellingen hebben ingevoerd, zoals de 
praktijkcode betreffende desinformatie en 
het systeem voor snelle waarschuwingen in 
verband met verkiezingen, het recht op 
vrijheid van meningsuiting in gevaar 
hebben gebracht, zonder dat de bijdrage 
ervan met betrekking tot de beperking van 
buitenlandse inmenging tijdens de 
verkiezingscampagne is aangetoond;
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Or. es

Amendement 103
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat democratische 
processen, zowel op nationaal niveau als 
op EU-niveau, het doelwit zijn geworden 
van beïnvloeding door buitenlandse 
machten die de uitslagen van de 
verkiezingen wilden beïnvloeden en de 
Unie wilden verzwakken; overwegende dat 
de mechanismen die de Europese 
instellingen hebben ingevoerd, zoals de 
praktijkcode betreffende desinformatie en 
het systeem voor snelle waarschuwingen in 
verband met verkiezingen, een bijdrage 
hebben geleverd aan de beperking van 
buitenlandse inmenging tijdens de 
verkiezingscampagne;

O. overwegende dat democratische 
processen, zowel op nationaal niveau als 
op EU-niveau, het doelwit zijn geworden 
van beïnvloeding door buitenlandse 
machten, soms in samenwerking met 
binnenlandse actoren, die de uitslagen van 
de verkiezingen wilden beïnvloeden en de 
Unie wilden verzwakken; overwegende dat 
de mechanismen die de Europese 
instellingen hebben ingevoerd, zoals de 
praktijkcode betreffende desinformatie en 
het systeem voor snelle waarschuwingen in 
verband met verkiezingen, een bijdrage 
hebben geleverd aan de beperking van 
buitenlandse inmenging tijdens de 
verkiezingscampagne;

Or. en

Amendement 104
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat de verzoeken van 
de Commissie aan socialemediaplatforms 
in de aanloop naar de verkiezingen tot 
verwarring hebben geleid en onbedoelde 
gevolgen hebben gehad, zoals het verbod 
op Europabrede politieke advertenties, 
terwijl dergelijke advertenties voor 

P. overwegende dat de verzoeken van 
de Commissie aan socialemediaplatforms 
in de aanloop naar de verkiezingen tot 
verwarring hebben geleid en onbedoelde 
gevolgen hebben gehad, zoals het verbod 
op Europabrede politieke advertenties, 
terwijl dergelijke advertenties voor 
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Europese politieke partijen de enige manier 
zijn om zich tijdens campagnes voor de 
Europese verkiezingen te profileren; 
overwegende dat de instellingen in dit 
kader een interinstitutionele aanpak zouden 
moeten ontwikkelen om een positieve 
invloed te kunnen uitoefenen op de 
veiligheid en stabiliteit van het 
verkiezingsproces;

Europese politieke partijen de enige manier 
zijn om zich tijdens campagnes voor de 
Europese verkiezingen te profileren; 
overwegende dat de instellingen in dit 
kader een interinstitutionele aanpak zouden 
moeten ontwikkelen om een positieve 
invloed te kunnen uitoefenen op de 
veiligheid en stabiliteit van het 
verkiezingsproces; overwegende dat de 
praktijkcode een instrument op puur 
vrijwillige basis betreft en meer op 
transparantie is gericht dan op 
daadwerkelijke beperkingen, bijvoorbeeld 
ten aanzien van gerichte politieke 
advertenties;

Or. en

Amendement 105
Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat de verzoeken van 
de Commissie aan socialemediaplatforms 
in de aanloop naar de verkiezingen tot 
verwarring hebben geleid en onbedoelde 
gevolgen hebben gehad, zoals het verbod 
op Europabrede politieke advertenties, 
terwijl dergelijke advertenties voor 
Europese politieke partijen de enige manier 
zijn om zich tijdens campagnes voor de 
Europese verkiezingen te profileren; 
overwegende dat de instellingen in dit 
kader een interinstitutionele aanpak zouden 
moeten ontwikkelen om een positieve 
invloed te kunnen uitoefenen op de 
veiligheid en stabiliteit van het 
verkiezingsproces;

P. overwegende dat de verzoeken van 
de Commissie aan socialemediaplatforms 
in de aanloop naar de verkiezingen tot 
verwarring hebben geleid en onbedoelde 
gevolgen hebben gehad, zoals het verbod 
op Europabrede politieke advertenties, 
terwijl dergelijke advertenties voor 
Europese politieke partijen de enige manier 
zijn om tijdens campagnes voor de 
Europese verkiezingen door de kiezers te 
worden geïdentificeerd en erkend; 
overwegende dat de instellingen in dit 
kader een interinstitutionele aanpak zouden 
moeten ontwikkelen om een positieve 
invloed te kunnen uitoefenen op de 
veiligheid en stabiliteit van het 
verkiezingsproces;

Or. fr
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Amendement 106
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat de verzoeken van 
de Commissie aan socialemediaplatforms 
in de aanloop naar de verkiezingen tot 
verwarring hebben geleid en onbedoelde 
gevolgen hebben gehad, zoals het verbod 
op Europabrede politieke advertenties, 
terwijl dergelijke advertenties voor 
Europese politieke partijen de enige 
manier zijn om zich tijdens campagnes 
voor de Europese verkiezingen te 
profileren; overwegende dat de instellingen 
in dit kader een interinstitutionele aanpak 
zouden moeten ontwikkelen om een 
positieve invloed te kunnen uitoefenen op 
de veiligheid en stabiliteit van het 
verkiezingsproces;

P. overwegende dat de verzoeken van 
de Commissie aan socialemediaplatforms 
in de aanloop naar de verkiezingen tot 
verwarring hebben geleid en onbedoelde 
gevolgen hebben gehad, zoals het verbod 
op Europabrede politieke advertenties, 
terwijl dergelijke advertenties voor 
Europese politieke partijen een van de 
manieren zijn om zich tijdens campagnes 
voor de Europese verkiezingen te 
profileren; overwegende dat de instellingen 
in dit kader een interinstitutionele aanpak 
zouden moeten ontwikkelen om een 
positieve invloed te kunnen uitoefenen op 
de veiligheid en stabiliteit van het 
verkiezingsproces;

Or. fr

Amendement 107
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat de verzoeken van 
de Commissie aan socialemediaplatforms 
in de aanloop naar de verkiezingen tot 
verwarring hebben geleid en onbedoelde 
gevolgen hebben gehad, zoals het verbod 
op Europabrede politieke advertenties, 
terwijl dergelijke advertenties voor 
Europese politieke partijen de enige 
manier zijn om zich tijdens campagnes 
voor de Europese verkiezingen te 
profileren; overwegende dat de instellingen 
in dit kader een interinstitutionele aanpak 

P. overwegende dat de verzoeken van 
de Commissie aan socialemediaplatforms 
in de aanloop naar de verkiezingen 
onbedoelde gevolgen hebben gehad, zoals 
het verbod op Europabrede politieke 
advertenties, terwijl dergelijke advertenties 
voor Europese politieke partijen een 
belangrijk instrument zijn om zich tijdens 
campagnes voor de Europese verkiezingen 
te profileren; overwegende dat de 
instellingen in dit kader een 
interinstitutionele aanpak zouden moeten 
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zouden moeten ontwikkelen om een 
positieve invloed te kunnen uitoefenen op 
de veiligheid en stabiliteit van het 
verkiezingsproces;

ontwikkelen om een positieve invloed te 
kunnen uitoefenen op de veiligheid en 
stabiliteit van het verkiezingsproces;

Or. en

Amendement 108
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat Europese 
politieke partijen en stichtingen de actoren 
zijn die bij uitstek geschikt zijn om het 
Europese politieke debat te faciliteren, 
zowel tijdens de Europese verkiezingen als 
daarna;

Q. overwegende dat Europese 
politieke partijen en stichtingen de actoren 
zijn die bij uitstek geschikt zijn om het 
Europese politieke debat te faciliteren, 
zowel tijdens de Europese verkiezingen als 
daarna; overwegende dat de Europese 
politieke partijen en stichtingen gezien 
deze belangrijke rol volledige financiële 
transparantie moeten garanderen ten 
aanzien van de door hen beheerde 
middelen, met name de middelen die 
afkomstig zijn van de begroting van de 
Europese Unie;

Or. it

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat Europese 
politieke partijen en stichtingen de actoren 
zijn die bij uitstek geschikt zijn om het 

Q. overwegende dat Europese 
politieke partijen en stichtingen de actoren 
zijn die bij uitstek geschikt zijn om het 
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Europese politieke debat te faciliteren, 
zowel tijdens de Europese verkiezingen als 
daarna;

Europese politieke debat te faciliteren, 
zowel tijdens de Europese verkiezingen als 
daarna, en zich zichtbaarder moeten 
profileren;

Or. en

Amendement 110
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat Europese 
politieke partijen en stichtingen de actoren 
zijn die bij uitstek geschikt zijn om het 
Europese politieke debat te faciliteren, 
zowel tijdens de Europese verkiezingen als 
daarna;

Q. overwegende dat Europese 
politieke partijen op nationaal niveau de 
belangrijkste actoren zijn om het politieke 
debat te faciliteren;

Or. es

Amendement 111
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat Europese 
politieke partijen en stichtingen de actoren 
zijn die bij uitstek geschikt zijn om het 
Europese politieke debat te faciliteren, 
zowel tijdens de Europese verkiezingen als 
daarna;

Q. overwegende dat Europese 
politieke partijen en stichtingen actoren 
zijn die geschikt zijn om het Europese 
politieke debat te faciliteren, zowel tijdens 
de Europese verkiezingen als daarna;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat Europese 
politieke partijen en stichtingen de actoren 
zijn die bij uitstek geschikt zijn om het 
Europese politieke debat te faciliteren, 
zowel tijdens de Europese verkiezingen als 
daarna;

Q. overwegende dat Europese 
politieke partijen en stichtingen actoren 
zijn die geschikt zijn om het Europese 
politieke debat te faciliteren, zowel tijdens 
de Europese verkiezingen als daarna;

Or. fr

Amendement 113
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging R

Ontwerpresolutie Amendement

R. overwegende dat Europese 
politieke partijen tijdens de Europese 
verkiezingen te maken hebben met talloze 
restricties ten aanzien van het voeren van 
campagne en in het kader van nationale 
referenda over Europese zaken geen 
campagne mogen voeren;

R. overwegende dat Europese 
politieke partijen tijdens de Europese 
verkiezingen te maken hebben met talloze 
restricties ten aanzien van het voeren van 
campagne, onder meer door de beperkte 
mogelijkheid tot financiering van 
campagnes en van gezamenlijke 
activiteiten met de nationale partijen die 
bij hen zijn aangesloten, en in het kader 
van nationale referenda over Europese 
zaken geen campagne mogen voeren;

Or. en

Amendement 114
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging R bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

R bis. overwegende dat het Europees 
Parlement bestaat uit vertegenwoordigers 
van de burgers van de Unie; overwegende 
dat het gebrek aan een echte Europese 
verkiezingsakte in de verschillende 
lidstaten tot verschillende 
verkiezingsprocedures en -praktijken 
leidt, waardoor het beginsel van gelijk 
kiesrecht in gedrang komt;

Or. en

Amendement 115
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging R ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

R ter. overwegende dat de opkomst van 
nieuwe politieke partijen en bewegingen 
in aanloop naar de Europese verkiezingen 
de belangstelling van de burger in 
politieke vernieuwing heeft aangetoond;

Or. en

Amendement 116
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging R quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

R quater. overwegende dat de 
uiteenlopende nationale regels met 
betrekking tot de oprichting van partijen 
en de mogelijkheid tot deelname aan de 
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Europese verkiezingen nog altijd een 
belangrijke belemmering vormen voor 
politieke vernieuwing en het tot stand 
brengen van een daadwerkelijk pan-
Europees politiek debat;

Or. en

Amendement 117
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging R quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

R quinquies. overwegende dat het 
afhankelijk stellen van het behalen van de 
status van lid van het Europees Parlement 
van bepaalde nationale procedures, zoals 
het afleggen van een eed op een nationale 
grondwet, leidt tot een 
ongerechtvaardigde verstoring van het bij 
het EU-recht ingestelde systeem voor de 
bescherming van de grondrechten;

Or. en

Amendement 118
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging R sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

R sexies. overwegende dat er 
meldingen zijn dat als gevolg van het 
gebruikte systeem van kiezersregistratie in 
het Verenigd Koninkrijk, ongeveer één 
miljoen Europese burgers niet de 
mogelijkheid hebben gehad om hun 
stemrecht in de Europese verkiezingen uit 
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te oefenen; 

Or. en

Amendement 119
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst op de hogere opkomst bij de 
Europese verkiezingen van 2019; is van 
oordeel dat deze hogere opkomst erop 
wijst dat steeds meer burgers inzien dat de 
uitdagingen van de huidige tijd, zoals 
klimaatverandering, milieuproblemen, 
sociale ongelijkheid, genderongelijkheid 
en duurzame groei en geopolitieke 
kwesties, zoals migratie en buitenlands 
beleid, het beste op EU-niveau aangepakt 
kunnen worden; dringt er daarom bij alle 
Europese instellingen op aan hun 
verantwoordelijkheid te nemen en 
uitvoering te geven aan het mandaat dat 
zij, direct dan wel indirect, van de kiezer 
hebben gekregen; betreurt het gebrek aan 
daadkracht van de Raad en het ontbreken 
van een krachtige wil om op basis van een 
gezamenlijke aanpak tot oplossingen te 
komen;

1. wijst op de hogere opkomst bij de 
Europese verkiezingen van 2019;

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst op de hogere opkomst bij de 
Europese verkiezingen van 2019; is van 

1. is verheugd over de hogere 
opkomst bij de Europese verkiezingen van 
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oordeel dat deze hogere opkomst erop wijst 
dat steeds meer burgers inzien dat de 
uitdagingen van de huidige tijd, zoals 
klimaatverandering, milieuproblemen, 
sociale ongelijkheid, genderongelijkheid en 
duurzame groei en geopolitieke kwesties, 
zoals migratie en buitenlands beleid, het 
beste op EU-niveau aangepakt kunnen 
worden; dringt er daarom bij alle Europese 
instellingen op aan hun 
verantwoordelijkheid te nemen en 
uitvoering te geven aan het mandaat dat zij, 
direct dan wel indirect, van de kiezer 
hebben gekregen; betreurt het gebrek aan 
daadkracht van de Raad en het ontbreken 
van een krachtige wil om op basis van een 
gezamenlijke aanpak tot oplossingen te 
komen;

2019, waaruit blijkt dat de trend van 
afnemende verkiezingsopkomsten in 
Europa kan worden teruggedraaid; erkent 
de belangrijke rol van door EU-
instellingen en organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld gevoerde 
campagnes ten behoeve van het verhogen 
van de opkomst, bijvoorbeeld in de vorm 
van de campagne “Ik stem deze keer”; is 
van oordeel dat deze hogere opkomst erop 
wijst dat steeds meer burgers inzien dat de 
uitdagingen van de huidige tijd, zoals 
klimaatverandering, milieuproblemen, 
sociale ongelijkheid, genderongelijkheid en 
duurzame groei en geopolitieke kwesties, 
zoals migratie en buitenlands beleid, het 
beste op EU-niveau aangepakt kunnen 
worden; onderstreept dat de staat van de 
economie en het milieu voor de kiezers de 
twee belangrijkste prioriteiten vormden, 
een gegeven waaruit duidelijk blijkt dat 
burgers die aan de Europese verkiezingen 
deelnemen op Europees niveau behoefte 
hebben aan meer maatregelen op deze 
twee beleidsterreinen van gedeelde 
bevoegdheid tussen de EU en de lidstaten; 
dringt er daarom bij alle Europese 
instellingen op aan hun 
verantwoordelijkheid te nemen en 
uitvoering te geven aan het mandaat dat zij, 
direct dan wel indirect, van de kiezer 
hebben gekregen; betreurt het gebrek aan 
daadkracht van de Raad en het ontbreken 
van een krachtige wil om op basis van een 
gezamenlijke aanpak tot oplossingen te 
komen;

Or. en

Amendement 121
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Antonio Maria Rinaldi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement
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1. wijst op de hogere opkomst bij de 
Europese verkiezingen van 2019; is van 
oordeel dat deze hogere opkomst erop wijst 
dat steeds meer burgers inzien dat de 
uitdagingen van de huidige tijd, zoals 
klimaatverandering, milieuproblemen, 
sociale ongelijkheid, genderongelijkheid 
en duurzame groei en geopolitieke 
kwesties, zoals migratie en buitenlands 
beleid, het beste op EU-niveau aangepakt 
kunnen worden; dringt er daarom bij alle 
Europese instellingen op aan hun 
verantwoordelijkheid te nemen en 
uitvoering te geven aan het mandaat dat 
zij, direct dan wel indirect, van de kiezer 
hebben gekregen; betreurt het gebrek aan 
daadkracht van de Raad en het ontbreken 
van een krachtige wil om op basis van een 
gezamenlijke aanpak tot oplossingen te 
komen;

1. wijst op de hogere opkomst bij de 
Europese verkiezingen van 2019; is van 
oordeel dat deze hogere opkomst erop wijst 
dat steeds meer burgers inzien dat de 
uitdagingen van de huidige tijd, zoals 
klimaatverandering en milieuproblemen, 
het beste op EU-niveau aangepakt kunnen 
worden;

Or. fr

Amendement 122
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst op de hogere opkomst bij de 
Europese verkiezingen van 2019; is van 
oordeel dat deze hogere opkomst erop wijst 
dat steeds meer burgers inzien dat de 
uitdagingen van de huidige tijd, zoals 
klimaatverandering, milieuproblemen, 
sociale ongelijkheid, genderongelijkheid en 
duurzame groei en geopolitieke kwesties, 
zoals migratie en buitenlands beleid, het 
beste op EU-niveau aangepakt kunnen 
worden; dringt er daarom bij alle Europese 
instellingen op aan hun 
verantwoordelijkheid te nemen en 
uitvoering te geven aan het mandaat dat zij, 
direct dan wel indirect, van de kiezer 
hebben gekregen; betreurt het gebrek aan 

1. wijst op de hogere opkomst bij de 
Europese verkiezingen van 2019; wijst 
erop dat hierin grote verschillen tussen de 
lidstaten bestaan; is van oordeel dat deze 
hogere opkomst erop wijst dat steeds meer 
burgers menen dat de Europese Unie de 
uitdagingen van de huidige tijd, zoals 
klimaatverandering, milieuproblemen, 
sociale ongelijkheid, genderongelijkheid en 
duurzame groei en geopolitieke kwesties, 
zoals migratie en buitenlands beleid, moet 
aanpakken en haar verdragen daartoe 
moet wijzigen; dringt er daarom bij alle 
Europese instellingen op aan hun 
verantwoordelijkheid te nemen en 
uitvoering te geven aan het mandaat dat zij, 
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daadkracht van de Raad en het ontbreken 
van een krachtige wil om op basis van een 
gezamenlijke aanpak tot oplossingen te 
komen;

direct dan wel indirect, van de kiezer 
hebben gekregen; betreurt het gebrek aan 
daadkracht en transparantie van de Raad 
en het ontbreken van een krachtige wil om 
op basis van een gezamenlijke aanpak tot 
oplossingen te komen;

Or. fr

Amendement 123
Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst op de hogere opkomst bij de 
Europese verkiezingen van 2019; is van 
oordeel dat deze hogere opkomst erop wijst 
dat steeds meer burgers inzien dat de 
uitdagingen van de huidige tijd, zoals 
klimaatverandering, milieuproblemen, 
sociale ongelijkheid, genderongelijkheid en 
duurzame groei en geopolitieke kwesties, 
zoals migratie en buitenlands beleid, het 
beste op EU-niveau aangepakt kunnen 
worden; dringt er daarom bij alle Europese 
instellingen op aan hun 
verantwoordelijkheid te nemen en 
uitvoering te geven aan het mandaat dat zij, 
direct dan wel indirect, van de kiezer 
hebben gekregen; betreurt het gebrek aan 
daadkracht van de Raad en het ontbreken 
van een krachtige wil om op basis van een 
gezamenlijke aanpak tot oplossingen te 
komen;

1. wijst op de hogere opkomst bij de 
Europese verkiezingen van 2019, maar 
betreurt het aanhoudende aantal niet-
stemmers; is van oordeel dat de hogere 
opkomst erop wijst dat steeds meer burgers 
belangstelling hebben voor de Europese 
Unie en de rol die zij kan vervullen in het 
aanpakken van de uitdagingen van de 
huidige tijd, zoals werkloosheid en kosten 
van levensonderhoud, verbetering en 
veerkracht van de gezondheidsstelsels, 
klimaatverandering, milieuproblemen, de 
digitale transformatie, sociale 
ongelijkheid, genderongelijkheid, de 
economie en duurzame groei, migratie en 
demografie, veiligheid en de rol van de 
EU in de wereld; dringt er daarom bij alle 
Europese instellingen op aan hun 
verantwoordelijkheid te nemen en 
uitvoering te geven aan het mandaat dat zij, 
direct dan wel indirect, van de kiezer 
hebben gekregen;

Or. fr

Amendement 124
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst op de hogere opkomst bij de 
Europese verkiezingen van 2019; is van 
oordeel dat deze hogere opkomst erop wijst 
dat steeds meer burgers inzien dat de 
uitdagingen van de huidige tijd, zoals 
klimaatverandering, milieuproblemen, 
sociale ongelijkheid, genderongelijkheid en 
duurzame groei en geopolitieke kwesties, 
zoals migratie en buitenlands beleid, het 
beste op EU-niveau aangepakt kunnen 
worden; dringt er daarom bij alle Europese 
instellingen op aan hun 
verantwoordelijkheid te nemen en 
uitvoering te geven aan het mandaat dat zij, 
direct dan wel indirect, van de kiezer 
hebben gekregen; betreurt het gebrek aan 
daadkracht van de Raad en het ontbreken 
van een krachtige wil om op basis van een 
gezamenlijke aanpak tot oplossingen te 
komen;

1. wijst op de hogere opkomst bij de 
Europese verkiezingen van 2019; is van 
oordeel dat deze hogere opkomst erop wijst 
dat steeds meer burgers inzien dat de 
uitdagingen van de huidige tijd, zoals 
klimaatverandering, milieuproblemen, 
sociale ongelijkheid, genderongelijkheid en 
duurzame groei en geopolitieke kwesties, 
zoals migratie en buitenlands beleid, het 
beste op EU-niveau aangepakt kunnen 
worden; dringt er daarom bij alle Europese 
instellingen op aan hun 
verantwoordelijkheid te nemen en 
uitvoering te geven aan het mandaat dat zij, 
direct dan wel indirect, van de kiezer 
hebben gekregen; betreurt het gebrek aan 
daadkracht van de Raad met betrekking tot 
de bepalingen inzake de Europese 
verkiezingen en het ontbreken van een 
krachtige wil om op basis van een 
gezamenlijke aanpak tot oplossingen te 
komen;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst op de hogere opkomst bij de 
Europese verkiezingen van 2019; is van 
oordeel dat deze hogere opkomst erop wijst 
dat steeds meer burgers inzien dat de 
uitdagingen van de huidige tijd, zoals 
klimaatverandering, milieuproblemen, 

1. wijst op de hogere opkomst bij de 
Europese verkiezingen van 2019; is van 
oordeel dat deze hogere opkomst erop wijst 
dat steeds meer burgers inzien dat de 
uitdagingen van de huidige tijd, zoals de 
economie en duurzame groei, 
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sociale ongelijkheid, genderongelijkheid 
en duurzame groei en geopolitieke 
kwesties, zoals migratie en buitenlands 
beleid, het beste op EU-niveau aangepakt 
kunnen worden; dringt er daarom bij alle 
Europese instellingen op aan hun 
verantwoordelijkheid te nemen en 
uitvoering te geven aan het mandaat dat zij, 
direct dan wel indirect, van de kiezer 
hebben gekregen; betreurt het gebrek aan 
daadkracht van de Raad en het ontbreken 
van een krachtige wil om op basis van een 
gezamenlijke aanpak tot oplossingen te 
komen;

volksgezondheid, klimaatverandering, 
milieubescherming, de digitale revolutie, 
de bevordering van vrijheid, 
mensenrechten en democratie, alsook 
sociale ongelijkheid, genderongelijkheid, 
migratie en demografie, veiligheid en de 
rol van de EU op het wereldtoneel, het 
beste op EU-niveau aangepakt kunnen 
worden; dringt er daarom bij alle Europese 
instellingen op aan hun 
verantwoordelijkheid te nemen en 
uitvoering te geven aan het mandaat dat zij, 
direct dan wel indirect, van de kiezer 
hebben gekregen;

Or. en

Amendement 126
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is ervan overtuigd dat de trend van 
toenemende verkiezingsopkomsten kan 
worden herhaald als de band en 
controleerbaarheid tussen kiezers en 
kandidaten worden versterkt en de EU-
brede uitdagingen en politieke 
programma’s in alle lidstaten worden 
aangekaart;

Or. en

Amendement 127
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement
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2. is verheugd over de flinke toename 
van het aantal jongeren dat heeft gestemd; 
herhaalt zijn verzoek aan de Raad en de 
Commissie om rekening te houden met 
datgene wat onder jongeren leeft en wat 
belangrijk is voor volgende generaties;

2. is verheugd over de flinke toename 
van het aantal jongeren dat heeft gestemd; 
uit echter zijn bezorgdheid dat slechts 
42 % van de jongeren in de 
leeftijdscategorie 16/18 tot 24 jaar in 2019 
zijn stem heeft uitgebracht1 bis; beveelt aan 
dat de lidstaten onderzoeken hoe de 
minimumleeftijd van kiezers over de hele 
linie kan worden vastgesteld op 16 jaar 
teneinde de deelname van jonge kiezers te 
verhogen; herhaalt zijn verzoek aan de 
Raad en de Commissie om rekening te 
houden met datgene wat onder jongeren 
leeft en wat belangrijk is voor volgende 
generaties; uit echter zijn bezorgdheid dat 
bijna de helft van de kiesgerechtigden in 
de EU niet heeft gestemd; benadrukt dat 
er op lokaal, regionaal, nationaal en 
Europees niveau meer moet worden 
ondernomen om kiezers aan te sporen 
hun stem uit te brengen in de Europese 
verkiezingen;
_________________
1 bis Eurobarometer 91.5, september 2019

Or. en

Amendement 128
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is verheugd over de flinke toename 
van het aantal jongeren dat heeft gestemd; 
herhaalt zijn verzoek aan de Raad en de 
Commissie om rekening te houden met 
datgene wat onder jongeren leeft en wat 
belangrijk is voor volgende generaties;

2. is verheugd over de flinke toename 
van het aantal jongeren dat heeft gestemd; 
herhaalt zijn verzoek aan de Raad en de 
Commissie om door middel van openbare 
raadplegingen en de Conferentie over de 
toekomst van Europa rekening te houden 
met datgene wat onder jongeren leeft en 
wat belangrijk is voor volgende generaties; 
beveelt aan een loting op het 
jongerenforum van de conferentie te 
houden en roept ertoe op daadwerkelijk 
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rekening te houden met hun conclusies; 

Or. fr

Amendement 129
Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is verheugd over de flinke toename 
van het aantal jongeren dat heeft gestemd; 
herhaalt zijn verzoek aan de Raad en de 
Commissie om rekening te houden met 
datgene wat onder jongeren leeft en wat 
belangrijk is voor volgende generaties;

2. is verheugd over de flinke toename 
van het aantal jongeren dat heeft gestemd, 
maar betreurt het aanhoudende grote 
aantal niet-stemmers; verzoekt de Raad en 
de Commissie om rekening te houden met 
datgene wat onder jongeren leeft en met de 
impact van Europese regelgeving op de 
volgende generaties, waarbij de boodschap 
van burgers die de stembus mijden niet 
over het hoofd mag worden gezien;

Or. fr

Amendement 130
Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie onderzoek 
te doen naar de manieren waarop 
verkiezingen kunnen worden gehouden, 
met name de keuze van nationale of 
territoriale lijsten volgens het 
demografische gewicht van de lidstaten en 
de impact ervan op de representativiteit 
van de verkozenen in de ogen van de 
burgers;

Or. fr
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Amendement 131
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. betreurt dat de verkiezingsuitslag 
niet heeft geleid tot een daadwerkelijk 
genderevenwicht in het Parlement; 
verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met het Parlement en 
andere instanties, zoals de Commissie van 
Venetië, te komen met aanbevelingen voor 
de lidstaten om het aantal vrouwen in het 
Europees Parlement omhoog te brengen;

Schrappen

Or. es

Amendement 132
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Gabriele Bischoff, Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. betreurt dat de verkiezingsuitslag 
niet heeft geleid tot een daadwerkelijk 
genderevenwicht in het Parlement; 
verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met het Parlement en andere 
instanties, zoals de Commissie van 
Venetië, te komen met aanbevelingen voor 
de lidstaten om het aantal vrouwen in het 
Europees Parlement omhoog te brengen;

3. betreurt dat de verkiezingsuitslag 
niet heeft geleid tot een daadwerkelijk 
genderevenwicht in het Parlement; erkent 
dat er grote verschillen tussen de lidstaten 
bestaan en dat in sommige lidstaten het 
aandeel verkozen vrouwen meer dan 50 % 
bedraagt, terwijl in andere lidstaten geen 
enkele vrouw voor het Europees 
Parlement is verkozen; verzoekt de 
lidstaten en de instellingen van de Unie 
alle nodige maatregelen te nemen om het 
beginsel van gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen te bevorderen gedurende het 
gehele verkiezingsproces; benadrukt in dit 
verband het belang van 
genderevenwichtige kieslijsten; verzoekt 
de Commissie om in samenwerking met 
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het Parlement en andere instanties, zoals de 
Commissie van Venetië, te komen met 
aanbevelingen voor de lidstaten om het 
aantal vrouwen in het Europees Parlement 
omhoog te brengen, bijvoorbeeld door 
nationale partijen aan te sporen lijsten 
van kandidaten in te dienen met een gelijk 
aantal mannelijke en vrouwelijke 
kandidaten;

Or. en

Amendement 133
Leila Chaibi, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. betreurt dat de verkiezingsuitslag 
niet heeft geleid tot een daadwerkelijk 
genderevenwicht in het Parlement; 
verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met het Parlement en andere 
instanties, zoals de Commissie van 
Venetië, te komen met aanbevelingen voor 
de lidstaten om het aantal vrouwen in het 
Europees Parlement omhoog te brengen;

3. betreurt dat de verkiezingsuitslag 
niet heeft geleid tot een daadwerkelijk 
genderevenwicht in het Parlement; 
verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met het Parlement en andere 
instanties, zoals de Commissie van 
Venetië, te komen met aanbevelingen voor 
de lidstaten om het aantal vrouwen in het 
Europees Parlement omhoog te brengen; 
verzoekt de lidstaten te overwegen een 
algemene verplichting voor politieke 
partijen in hun nationale 
verkiezingswetgeving op te nemen dat zij 
over kandidatenlijsten beschikken met 
evenveel vrouwen als mannen die elkaar 
afwisselen; vraagt tevens aan de lidstaten 
die over een systeem van 
voorkeurstemmen beschikken, de 
voorkeurstem voor te stellen aan de hand 
van een even aantal kandidaten teneinde 
pariteit te waarborgen;

Or. fr

Amendement 134
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Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. betreurt dat de verkiezingsuitslag 
niet heeft geleid tot een daadwerkelijk 
genderevenwicht in het Parlement; 
verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met het Parlement en andere 
instanties, zoals de Commissie van 
Venetië, te komen met aanbevelingen voor 
de lidstaten om het aantal vrouwen in het 
Europees Parlement omhoog te brengen;

3. betreurt dat de verkiezingsuitslag 
niet heeft geleid tot een daadwerkelijk 
genderevenwicht in het Parlement; 
verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met het Parlement en andere 
instanties, zoals de Commissie van 
Venetië, te komen met aanbevelingen voor 
de lidstaten om het aantal vrouwen in het 
Europees Parlement omhoog te brengen; 
verzoekt het Europees Parlement de 
verkiezingsakte aan een hervorming te 
onderwerpen, met name met het oog op de 
invoering van verplichte om-en-omlijsten;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. betreurt dat de verkiezingsuitslag 
niet heeft geleid tot een daadwerkelijk 
genderevenwicht in het Parlement; 
verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met het Parlement en andere 
instanties, zoals de Commissie van 
Venetië, te komen met aanbevelingen voor 
de lidstaten om het aantal vrouwen in het 
Europees Parlement omhoog te brengen;

3. is verheugd over het feit dat het 
genderevenwicht in het Parlement sinds de 
laatste verkiezingen is verbeterd; 
benadrukt echter dat er nog altijd ruimte 
voor verbetering is om een daadwerkelijk 
genderevenwicht in het Parlement tot 
stand te brengen; verzoekt de Commissie 
om in samenwerking met het Parlement en 
andere instanties, zoals de Commissie van 
Venetië, te komen met aanbevelingen voor 
de lidstaten om het aantal vrouwen in het 
Europees Parlement omhoog te brengen;
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Or. en

Amendement 136
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. dringt erop aan pariteit binnen het 
Europees Parlement te versterken; is van 
mening dat enkele wijzigingen van zijn 
Reglement pariteit aanzienlijk zouden 
kunnen bevorderen, te beginnen met de 
invoering van een pariteitsregel in de 
besluitvormingsorganen; stelt ook voor de 
regel van oudste kandidaat te vervangen 
door een regel van jongste vrouwelijke 
kandidaat, wat inhoudt dat bij staking van 
stemmen de jongste vrouwelijke kandidaat 
voor gekozen wordt verklaard en niet de 
oudste kandidaat zoals momenteel in de 
volgende artikelen is bepaald: artikel 16 – 
Verkiezing van de Voorzitter, artikel 17 – 
Verkiezing van de ondervoorzitters, 
artikel 29, lid 2 – Conferentie van 
commissievoorzitters, artikel 30, lid 2 – 
Conferentie van delegatievoorzitters, 
artikel 213 – Commissiebureau, 
artikel 231 – Verkiezing van de Europese 
Ombudsman;

Or. fr

Amendement 137
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is van mening dat een Parlement 
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dat voor 96 % uit blanke leden bestaat 
geen passende afspiegeling is van de 
pluralistische en diverse Europese 
samenleving; betreurt het feit dat hoewel 
sommige groepen dagelijks met 
structureel racisme te kampen hebben, er 
geen maatregelen worden genomen om in 
het Europees Parlement een betere 
vertegenwoordiging te verwezenlijken van 
mensen die racistisch worden bejegend; is 
van mening dat de bestrijding van 
uitsluiting en intersectionele discriminatie 
een taak is die voortvloeit uit de EU-
waarden en het Handvest van de 
grondrechten; verzoekt de lidstaten en de 
politieke partijen die deelnemen aan de 
Europese verkiezingen proactief beleid toe 
te passen teneinde gelijke kansen te 
waarborgen en de vertegenwoordiging 
van mensen die racistisch worden 
bejegend te verhogen, alsook die van alle 
ondervertegenwoordigde en 
gemarginaliseerde groepen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. merkt op dat, ondanks het feit dat 
zij ongeveer 10 % van de bevolking van de 
EU vertegenwoordigen, slechts 5 % van 
de leden van het Europees Parlement tot 
etnische minderheden behoort1 bis; 
benadrukt dat er op nationaal niveau 
meer moet worden ondernomen om meer 
etnische minderheden op de kieslijst op te 
nemen en ervoor te zorgen dat meer 
personen uit etnische minderheden 
worden gekozen;
_________________
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1 bis Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad en het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
van 19 juni 2020, “Verslag over de 
verkiezingen voor het Europees 
Parlement in 2019”, COM(2020)252 final

Or. en

Amendement 139
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. betreurt het feit dat Oriol 
Junqueras zijn gewonnen zetel niet heeft 
kunnen innemen waardoor het Europees 
Parlement niet voltallig is; herinnert 
eraan dat het Europees Parlement het 
enige orgaan is dat de immuniteit van zijn 
leden op kan heffen en daarmee 
overeenkomstig het Handvest handelt; 
verzoekt derhalve met name de voorzitter 
van het Europees Parlement gevolg te 
geven aan het arrest van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie (C-502/19) 
door de immuniteit van Oriol Junqueras 
te verdedigen en daarmee de 
onafhankelijkheid van het Europees 
Parlement te beschermen;

Or. en

Amendement 140
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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3 ter. stelt overeenkomstig de 
aanbevelingen van het actieplan voor 
genderbewuste parlementen van de 
Interparlementaire Unie (IPU) voor om 
de leidinggevende functies van de 
parlementaire structuren te splitsen, 
waarbij een vrouw en een man worden 
aangewezen, met name wat betreft het 
voorzitterschap van het Europees 
Parlement;

Or. fr

Amendement 141
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 quater. stelt voor een paritair 
medevoorzitterschap in te voeren volgens 
de voorwaarden van vorming van een 
politieke fractie uit hoofde van artikel 33, 
lid 5, van het Reglement van het Europees 
Parlement; benadrukt dat deze wijziging 
gewoon inhoudt dat in de verklaring van 
oprichting van de fractie de namen van 
deze twee paritaire medevoorzitters 
worden toegevoegd, naast de naam van de 
fractie, de politieke verklaring waarin de 
doelstelling van de fractie wordt vermeld 
en de namen van haar leden en de 
samenstelling van haar bureau;

Or. fr

Amendement 142
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 quinquies. verzoekt de Conferentie van 
voorzitters rekening te houden met een 
pariteitscriterium indien de politieke 
fracties geen overeenstemming bereiken 
over hun evenredige vertegenwoordiging 
in een of meerdere specifieke commissies, 
in het kader van de procedure van 
artikel 209, lid 2, van het Reglement;

Or. fr

Amendement 143
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 sexies. stelt voor om, als 
overgangsmaatregel naar een betere 
paritaire vertegenwoordiging van de 
verkozenen, de invoering van een 
minimumdrempel in elke commissie van 
het Europees Parlement te bekijken om 
een bevredigend gemengd niveau te 
waarborgen;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat er ook dergelijke 
aanbevelingen zouden kunnen worden 
opgesteld betreffende de uitoefening van 
het passief en actief kiesrecht van personen 

4. merkt op dat er ook dergelijke 
aanbevelingen zouden kunnen worden 
opgesteld betreffende de uitoefening van 
het passief en actief kiesrecht van personen 
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met een beperking; wijst er met grote 
bezorgdheid op dat in diverse lidstaten 
mensen met een beperking bij de Europese 
verkiezingen van 2019 niet hebben kunnen 
stemmen omdat het verkiezingsmateriaal 
of de infrastructuur in de stembureaus voor 
hen niet geschikt was;

met een beperking; wijst er met grote 
bezorgdheid op dat in diverse lidstaten 
naar schatting 800 000 mensen met een 
beperking bij de Europese verkiezingen 
van 2019 niet hebben kunnen stemmen 
omdat het verkiezingsmateriaal of de 
infrastructuur in de stembureaus voor hen 
niet geschikt was; verzoekt de lidstaten 
erop toe te zien dat iedereen met 
stemrecht, met inbegrip van EU-burgers 
die buiten hun land van herkomst wonen 
en gevangenen die stemrecht hebben uit 
hoofde van het nationaal recht, dit recht 
kunnen uitoefenen;

Or. en

Amendement 145
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. stelt vast dat verschillen op het 
gebied van verkiezingsculturen een reeks 
verschillende kiesstelsels tot gevolg 
hebben gehad; merkt op dat duidelijke 
regelgeving, aanbevelingen en 
richtsnoeren de totstandbrenging van een 
eenvormige verkiezingsakte en een gelijk 
kiesrecht voor de Europese burgers 
zouden bevorderen, met name met 
betrekking tot het recht een partij te 
registreren, het recht zich verkiesbaar te 
stellen, de toegang tot de uitslag van de 
stemming, het op de lijst stellen van 
kandidaten, toegankelijkheid, het 
stemmen bij volmacht of op afstand, en de 
verkiezingsdagen;

Or. en
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Amendement 146
Pedro Silva Pereira, Giuliano Pisapia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. neemt nota van de efficiënte 
organisatie van het verkiezingsproces van 
de Europese verkiezingen van 2019 
ondanks de onzekerheid als gevolg van de 
uittreding van het VK uit de EU; 
onderstreept in dit kader de vlotte 
vernieuwde samenstelling van het 
Europees Parlement na de brexit dankzij 
de vrijwaringsclausules in zijn resolutie 
van 7 februari 2018 over de samenstelling 
van het Europees Parlement;

Or. en

Amendement 147
Leila Chaibi, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is ingenomen met het informatief 
rapport van het Economisch en Sociaal 
Comité van maart 2019 over het 
daadwerkelijke recht van personen met 
een handicap om deel te nemen aan de 
verkiezingen voor het Europees 
Parlement;

Or. fr

Amendement 148
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. merkt op dat het Parlement 
krachtens artikel 223, lid 1, VWEU, het 
recht heeft het initiatief te nemen tot 
hervorming van de verkiezingsprocedure; 
merkt op dat krachtens artikel 223, lid 1, 
alinea 2, VWEU, de Raad het recht heeft 
de voorgestelde tekst te wijzigen; neemt 
kennis van de interpretatie door de 
Juridische dienst van de Raad van 
artikel 223 VWEU uit 2016; raadt aan dat 
de twee instellingen gezamenlijk van het 
begin af aan op georganiseerde wijze en 
in een goede sfeer van samenwerking 
optimale oplossingen aandragen ten 
behoeve van de Europese verkiezingen en 
de resultaten vóór de verkiezingen van 
2024 in de lidstaten in de praktijk 
brengen;

Or. en

Amendement 149
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. bevestigt dat voor kiezers met een 
handicap de technische aspecten van het 
stemproces net zo belangrijk zijn als de 
toegang tot informatie of de toegang tot 
het stembureau; benadrukt dat het voor 
blinden, slechtzienden of personen die 
moeite hebben om een pen te gebruiken 
een grote hindernis is om een cirkel te 
zetten, bijvoorbeeld om het rangnummer 
van een kandidaat te omcirkelen, of om 
het nummer of de naam van de kandidaat 
of de naam van de fractie op het stembiljet 
in te vullen;
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Or. fr

Amendement 150
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 quater. verzoekt de lidstaten de 
uitwisseling van goede praktijken te 
bevorderen om de toegang van personen 
met een handicap tot stembureaus te 
vergemakkelijken; stelt voor dat de 
lidstaten voor aangepaste lokalen zorgen 
indien de openbare voorzieningen niet 
geschikt zijn;

Or. fr

Amendement 151
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 quinquies. moedigt de lidstaten aan de 
middelen in de consulaten te verbeteren 
met het oog op de verkiezingen van 2024 
om te zorgen voor meer controle en 
bewustmaking van de burgers omtrent het 
feit dat meervoudig stemmen verboden is;

Or. fr

Amendement 152
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 sexies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

4 sexies. verzoekt de lidstaten de 
wetgeving te verbeteren om het voor 
daklozen gemakkelijker te maken om te 
stemmen tijdens verkiezingen; benadrukt 
dat de eis van een document ter staving 
van het adres om te mogen stemmen, 
zoals bepaald in Richtlijn 93/109/EG, kan 
leiden tot het uitsluiten van daklozen in 
landen waar zij geen administratief adres 
kunnen verkrijgen; beveelt aan tot 
schrapping van de eis om over een adres 
te beschikken zodat daklozen, die 
volwaardige burgers van de Unie zijn, 
gemakkelijker kunnen stemmen tijdens 
verkiezingen;

Or. fr

Amendement 153
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 septies. meent dat de beste manier 
om alle burgers in staat te stellen aan de 
verkiezingen deel te nemen is te zorgen 
voor inclusie van iedereen en dus een 
einde te maken aan dakloosheid; beveelt 
de Europese Commissie aan dringend een 
EU-kader vast te stellen om tegen 2030 
een einde te maken aan dakloosheid, dat 
door de lidstaten op nationaal niveau 
moet worden omgezet in hun strijd tegen 
dakloosheid; wijst er bovendien op dat de 
richtsnoeren voor de bestrijding van 
dakloosheid1 bis van de Commissie dateren 
van 2013 en dat zij nog steeds niet in de 
23 talen van de Unie zijn vertaald;
_________________
1 bis https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/ALL/?uri=CELEX:52013SC0
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042

Or. fr

Amendement 154
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 octies. spoort de Unie en de 
lidstaten aan bewustmakingscampagnes 
voor daklozen over deelname aan de 
verkiezingen te intensiveren teneinde hun 
mogelijkheden te bieden om aan de 
verkiezingen deel te nemen en het belang 
van verkiezingen te bespreken; dringt 
erop aan via specifieke fondsen meer 
steun te verlenen voor de opleiding van 
personeel van instellingen en 
opvangcentra voor daklozen en 
gemeenten;

Or. fr

Amendement 155
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van oordeel dat het feit dat men 
er na de verkiezingen van 2019 niet in 
geslaagd is om via de 
lijsttrekkersprocedure een 
Commissievoorzitter te kiezen, te wijten is 
aan het feit dat er na de ervaringen die 
tijdens de procedure van 2014 werden 
opgedaan, geen verbeteringen werden 
doorgevoerd; is voornemens het 
democratische proces voor de verkiezing 

5. is van oordeel dat het 
democratische proces in de lidstaten 
volledig is gegarandeerd;
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van de voorzitter van de Commissie vóór 
de eerstvolgende Europese verkiezingen 
(2024) te versterken;

Or. es

Amendement 156
Pedro Silva Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van oordeel dat het feit dat men 
er na de verkiezingen van 2019 niet in 
geslaagd is om via de 
lijsttrekkersprocedure een 
Commissievoorzitter te kiezen, te wijten is 
aan het feit dat er na de ervaringen die 
tijdens de procedure van 2014 werden 
opgedaan, geen verbeteringen werden 
doorgevoerd; is voornemens het 
democratische proces voor de verkiezing 
van de voorzitter van de Commissie vóór 
de eerstvolgende Europese verkiezingen 
(2024) te versterken;

5. stelt vast dat de 
lijsttrekkersprocedure een belangrijk 
instrument vormt voor het organiseren 
van het Europees politiek debat 
gedurende de verkiezingscampagne; is 
van mening dat verdere verbeteringen en 
verduidelijkingen nodig zijn om het 
democratische proces voor de verkiezing 
van de voorzitter van de Commissie vóór 
de eerstvolgende Europese verkiezingen 
(2024) te versterken; merkt echter op dat 
de verkiezing van de voorzitter van de 
Commissie altijd afhankelijk is van het 
verzekeren van de steun van de 
meerderheid van de leden van het 
Europees Parlement zodat volledig 
rekening wordt gehouden met de 
verkiezingsuitslag overeenkomstig het 
Verdrag van Lissabon;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement
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5. is van oordeel dat het feit dat men 
er na de verkiezingen van 2019 niet in 
geslaagd is om via de 
lijsttrekkersprocedure een 
Commissievoorzitter te kiezen, te wijten is 
aan het feit dat er na de ervaringen die 
tijdens de procedure van 2014 werden 
opgedaan, geen verbeteringen werden 
doorgevoerd; is voornemens het 
democratische proces voor de verkiezing 
van de voorzitter van de Commissie vóór 
de eerstvolgende Europese verkiezingen 
(2024) te versterken;

5. is van oordeel dat het feit dat men 
er na de verkiezingen van 2019 niet in 
geslaagd is om via de 
lijsttrekkersprocedure een 
Commissievoorzitter te kiezen, te wijten is 
aan het feit dat de lidstaten dat niet willen; 
vraagt om hier definitief vanaf te stappen;

Or. fr

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van oordeel dat het feit dat men 
er na de verkiezingen van 2019 niet in 
geslaagd is om via de 
lijsttrekkersprocedure een 
Commissievoorzitter te kiezen, te wijten is 
aan het feit dat er na de ervaringen die 
tijdens de procedure van 2014 werden 
opgedaan, geen verbeteringen werden 
doorgevoerd; is voornemens het 
democratische proces voor de verkiezing 
van de voorzitter van de Commissie vóór 
de eerstvolgende Europese verkiezingen 
(2024) te versterken;

5. erkent dat men er na de 
verkiezingen van 2019 niet in geslaagd is 
om via de lijsttrekkersprocedure een 
Commissievoorzitter te kiezen; is 
voornemens het democratische proces voor 
de verkiezing van de voorzitter van de 
Commissie vóór de eerstvolgende 
Europese verkiezingen (2024) te 
versterken;

Or. en

Amendement 159
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Gabriele Bischoff
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van oordeel dat het feit dat men 
er na de verkiezingen van 2019 niet in 
geslaagd is om via de 
lijsttrekkersprocedure een 
Commissievoorzitter te kiezen, te wijten is 
aan het feit dat er na de ervaringen die 
tijdens de procedure van 2014 werden 
opgedaan, geen verbeteringen werden 
doorgevoerd; is voornemens het 
democratische proces voor de verkiezing 
van de voorzitter van de Commissie vóór 
de eerstvolgende Europese verkiezingen 
(2024) te versterken;

5. is van oordeel dat het feit dat men 
er na de verkiezingen van 2019 niet in 
geslaagd is om via de 
lijsttrekkersprocedure een 
Commissievoorzitter te kiezen, te wijten is 
aan het feit dat er sinds 2014 geen formeel 
juridisch bindend kader voor de 
toepassing van het systeem van 
Spitzenkandidaten is vastgesteld; is 
voornemens het democratische proces voor 
de verkiezing van de voorzitter van de 
Commissie vóór de eerstvolgende 
Europese verkiezingen (2024) te 
versterken;

Or. en

Amendement 160
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van oordeel dat het feit dat men 
er na de verkiezingen van 2019 niet in 
geslaagd is om via de 
lijsttrekkersprocedure een 
Commissievoorzitter te kiezen, te wijten is 
aan het feit dat er na de ervaringen die 
tijdens de procedure van 2014 werden 
opgedaan, geen verbeteringen werden 
doorgevoerd; is voornemens het 
democratische proces voor de verkiezing 
van de voorzitter van de Commissie vóór 
de eerstvolgende Europese verkiezingen 
(2024) te versterken;

5. is van oordeel dat het feit dat men 
er na de verkiezingen van 2019 niet in 
geslaagd is om via de 
lijsttrekkersprocedure een 
Commissievoorzitter te kiezen, te wijten is 
aan het feit dat er na de ervaringen die 
tijdens de procedure van 2014 werden 
opgedaan, geen verbeteringen werden 
doorgevoerd, omdat de Europese Raad dit 
weigert; is voornemens het democratische 
proces voor de verkiezing van de voorzitter 
van de Commissie vóór de eerstvolgende 
Europese verkiezingen (2024) te 
versterken;

Or. fr
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Amendement 161
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van oordeel dat het feit dat men 
er na de verkiezingen van 2019 niet in 
geslaagd is om via de 
lijsttrekkersprocedure een 
Commissievoorzitter te kiezen, te wijten is 
aan het feit dat er na de ervaringen die 
tijdens de procedure van 2014 werden 
opgedaan, geen verbeteringen werden 
doorgevoerd; is voornemens het 
democratische proces voor de verkiezing 
van de voorzitter van de Commissie vóór 
de eerstvolgende Europese verkiezingen 
(2024) te versterken;

5. is van oordeel dat het feit dat men 
er na de verkiezingen van 2019 niet in 
geslaagd is om via de 
lijsttrekkersprocedure een 
Commissievoorzitter te kiezen, te wijten is 
aan het feit dat er na de ervaringen die 
tijdens de procedure van 2014 werden 
opgedaan, geen verbeteringen werden 
doorgevoerd; is voornemens het 
democratische proces voor de verkiezing 
van de voorzitter van de Commissie vóór 
de eerstvolgende Europese verkiezingen 
(2024) te hervormen;

Or. it

Amendement 162
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is van mening dat een kiesdrempel 
in de Europese verkiezingen niet nodig is 
en dat de invoering ervan de 
vertegenwoordiging zou doen afnemen 
van politieke partijen die een 
constructieve en innovatieve rol in het 
Europees besluitvormingsproces 
vervullen;

Or. en
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Amendement 163
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. kijkt uit naar de komende 
gezamenlijke verklaring van de drie 
Europese instellingen over de Conferentie 
over de toekomst van Europa en herinnert 
aan de toezegging van de voorzitter van de 
Commissie om tijdens de conferentie de 
onderwerpen transnationale lijsten en de 
lijsttrekkersprocedure als prioritaire 
institutionele kwesties aan de orde te 
stellen;

Schrappen

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. kijkt uit naar de komende 
gezamenlijke verklaring van de drie 
Europese instellingen over de Conferentie 
over de toekomst van Europa en herinnert 
aan de toezegging van de voorzitter van de 
Commissie om tijdens de conferentie de 
onderwerpen transnationale lijsten en de 
lijsttrekkersprocedure als prioritaire 
institutionele kwesties aan de orde te 
stellen;

6. betreurt dat het plan om 
transnationale lijsten op te stellen opnieuw 
opduikt, terwijl het in 2018 door het 
Europees Parlement is verworpen; vraagt 
om hier definitief vanaf te stappen;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. kijkt uit naar de komende 
gezamenlijke verklaring van de drie 
Europese instellingen over de Conferentie 
over de toekomst van Europa en herinnert 
aan de toezegging van de voorzitter van de 
Commissie om tijdens de conferentie de 
onderwerpen transnationale lijsten en de 
lijsttrekkersprocedure als prioritaire 
institutionele kwesties aan de orde te 
stellen;

6. roept op tot de snelle vaststelling 
van de gezamenlijke verklaring van de drie 
Europese instellingen over de Conferentie 
over de toekomst van Europa;

Or. en

Amendement 166
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Gabriele Bischoff, Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. kijkt uit naar de komende 
gezamenlijke verklaring van de drie 
Europese instellingen over de Conferentie 
over de toekomst van Europa en herinnert 
aan de toezegging van de voorzitter van de 
Commissie om tijdens de conferentie de 
onderwerpen transnationale lijsten en de 
lijsttrekkersprocedure als prioritaire 
institutionele kwesties aan de orde te 
stellen;

6. kijkt uit naar de komende 
gezamenlijke verklaring van de drie 
Europese instellingen over de Conferentie 
over de toekomst van Europa en herinnert 
aan de toezegging van de voorzitter van de 
Commissie om tijdens de conferentie de 
onderwerpen transnationale lijsten en de 
lijsttrekkersprocedure aan de orde te 
stellen, overeenkomstig de tijdens de 
conferentie genomen besluiten over de te 
bespreken lijst van prioriteiten, zodat deze 
bij de volgende Europese verkiezing in 
2024 in de praktijk kunnen worden 
gebracht;

Or. en
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Amendement 167
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. betreurt het feit dat als gevolg van 
een gebrek aan sterke Europese 
verkiezingscampagnes en -debatten het 
Europees Parlement niet in staat bleek 
een constructieve meerderheid te creëren 
voor het steunen van een lijsttrekker van 
een Europese politieke partij als 
kandidaat voor het voorzitterschap van de 
Commissie;

Or. en

Amendement 168
Vladimír Bilčík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt het belang van de rol 
die de aanstaande Conferentie over de 
toekomst van Europa vervult in het debat 
met betrekking tot institutionele 
aangelegenheden in het licht van de 
uitslag van de Europese verkiezingen van 
2019;

Or. en

Amendement 169
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. betreurt het feit dat EU-burgers 
niet rechtstreeks lid kunnen worden van 
Europese politieke partijen, alsook het feit 
dat Europese politieke partijen slecht 
beperkte middelen hebben voor het voeren 
van campagnes die in alle lidstaten 
bekendheid zouden geven aan de 
lijsttrekkers ter versterking van het 
lijsttrekkersbeginsel en verbetering van de 
kwaliteit van de Europese debatten en 
verkiezingen;

Or. en

Amendement 170
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 quater. betreurt het feit dat 
kandidaten voorafgaand aan de 
verkiezingen slechts beperkt tijd hebben 
om campagne te voeren en zo in contact te 
treden met het grote publiek;

Or. en

Amendement 171
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat voor de verkiezing Schrappen
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van de voorzitter van de Commissie een 
meerderheid van de leden van het 
Parlement nodig is, hetgeen in de praktijk 
inhoudt dat er een coalitie gevormd moet 
worden; doet de aanbeveling de 
verkiezingsprocedure om te keren, in die 
zin dat het Parlement de voorzitter van de 
Commissie voorstelt en kiest nadat de 
Europese Raad daarmee heeft ingestemd;

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat voor de verkiezing 
van de voorzitter van de Commissie een 
meerderheid van de leden van het 
Parlement nodig is, hetgeen in de praktijk 
inhoudt dat er een coalitie gevormd moet 
worden; doet de aanbeveling de 
verkiezingsprocedure om te keren, in die 
zin dat het Parlement de voorzitter van de 
Commissie voorstelt en kiest nadat de 
Europese Raad daarmee heeft ingestemd;

Schrappen

Or. fr

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement
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7. benadrukt dat voor de verkiezing 
van de voorzitter van de Commissie een 
meerderheid van de leden van het 
Parlement nodig is, hetgeen in de praktijk 
inhoudt dat er een coalitie gevormd moet 
worden; doet de aanbeveling de 
verkiezingsprocedure om te keren, in die 
zin dat het Parlement de voorzitter van de 
Commissie voorstelt en kiest nadat de 
Europese Raad daarmee heeft ingestemd;

7. herinnert aan de toezegging van de 
voorzitter van de Commissie om de 
lijsttrekkersprocedure en transnationale 
lijsten aan de orde te stellen in het kader 
van de Conferentie over de toekomst van 
Europa; benadrukt dat voor de verkiezing 
van de voorzitter van de Commissie een 
meerderheid van de leden van het 
Parlement nodig is, hetgeen in de praktijk 
inhoudt dat er een coalitie gevormd moet 
worden, zoals aangetoond tijdens de 
verkiezing van juli 2019 van de 
Commissie Von der Leyen;

Or. en

Amendement 174
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat voor de verkiezing 
van de voorzitter van de Commissie een 
meerderheid van de leden van het 
Parlement nodig is, hetgeen in de praktijk 
inhoudt dat er een coalitie gevormd moet 
worden; doet de aanbeveling de 
verkiezingsprocedure om te keren, in die 
zin dat het Parlement de voorzitter van de 
Commissie voorstelt en kiest nadat de 
Europese Raad daarmee heeft ingestemd;

7. benadrukt dat voor de verkiezing 
van de voorzitter van de Commissie een 
meerderheid van de leden van het 
Parlement nodig is, hetgeen in de praktijk 
inhoudt dat er een coalitie gevormd moet 
worden; doet de aanbeveling artikel 17, 
lid 1, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie te wijzigen teneinde de 
verkiezingsprocedure om te keren, in die 
zin dat het Parlement de voorzitter van de 
Commissie voorstelt en kiest nadat de 
Europese Raad daarmee heeft ingestemd;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat voor de verkiezing 
van de voorzitter van de Commissie een 
meerderheid van de leden van het 
Parlement nodig is, hetgeen in de praktijk 
inhoudt dat er een coalitie gevormd moet 
worden; doet de aanbeveling de 
verkiezingsprocedure om te keren, in die 
zin dat het Parlement de voorzitter van de 
Commissie voorstelt en kiest nadat de 
Europese Raad daarmee heeft ingestemd;

7. benadrukt dat het proces van 
selectie en verkiezing van de voorzitter van 
de Europese Commissie moet worden 
geconsolideerd overeenkomstig de 
bepalingen van het Verdrag van Lissabon 
en op basis van de verzoeken van het 
Parlement om een voorzitter van de 
Europese Commissie aan te stellen die 
door een meerderheid van de leden van het 
Parlement wordt gesteund, hetgeen in de 
praktijk een programmaovereenkomst 
vereist;

Or. en

Amendement 176
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. merkt op dat in artikel 17, lid 7, 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie de bevoegdheid bij de Europese 
Raad wordt gelegd om de kandidaat voor 
het ambt van voorzitter van de Commissie 
voor te dragen; benadrukt dat de 
Europese Raad hierbij gewoon rekening 
moet houden met de verkiezingen voor het 
Europees Parlement en dat daarom noch 
in 2014, noch in 2019 verwacht kon 
worden dat het informele proces van 
Spitzenkandidaten werd gevolgd; verzoekt 
dus de Europese Verdragen te wijzigen 
om de Europese verkiezingen 
daadwerkelijk te verbinden aan de keuze 
van de voorzitter van de Europese 
Commissie;

Or. fr
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Amendement 177
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is van mening dat het 
democratische proces van de keuze van 
een Spitzenkandidaat kan worden 
gefaciliteerd als de Europese politieke 
partijen en bewegingen voorafgaand aan 
de Europese verkiezingen de mogelijkheid 
krijgen om coalities te vormen en daarbij 
een gemeenschappelijk programma en 
één Spitzenkandidaat per coalitie voor te 
dragen;

Or. it

Amendement 178
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. stelt voor om het proces van 
Spitzenkandidaten niet alleen voor te 
behouden aan de Europese politieke 
partijen, teneinde ervoor te zorgen dat de 
Europese burgers meer gewicht in de 
schaal kunnen leggen; verzoekt de 
Verdragen en de verkiezingsakte te 
herzien, zodat een unie van partijen of 
bewegingen die ten minste een kwart van 
de lidstaten vertegenwoordigen ook een 
kandidaat aan het hoofd van de Europese 
Commissie kan voordragen;

Or. fr

Amendement 179
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Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 quater. stelt voor een voorwaarde 
van paritair duo vast te stellen onder de 
kandidaten die door elke Europese 
politieke partij of elke coalitie van 
nationale partijen of bewegingen voor het 
voorzitterschap van de Europese 
Commissie worden voorgedragen;

Or. fr

Amendement 180
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van oordeel dat de uitslag van de 
Europese verkiezingen de politieke 
dimensie van de verkiezing van de 
Europese Commissie heeft versterkt en 
daarmee ook de behoefte aan een 
nauwkeuriger en objectievere toetsing van 
de belangenverklaringen van de 
voorgedragen commissarissen; dringt aan 
op de instelling van een onafhankelijk 
orgaan met de passende middelen om, als 
een van zijn taken, deze toetsing uit te 
voeren;

Schrappen

Or. es

Amendement 181
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. is van oordeel dat de uitslag van de 
Europese verkiezingen de politieke 
dimensie van de verkiezing van de 
Europese Commissie heeft versterkt en 
daarmee ook de behoefte aan een 
nauwkeuriger en objectievere toetsing van 
de belangenverklaringen van de 
voorgedragen commissarissen; dringt aan 
op de instelling van een onafhankelijk 
orgaan met de passende middelen om, als 
een van zijn taken, deze toetsing uit te 
voeren;

8. is van mening dat de beoordeling 
van de belangenverklaringen door het 
Europees Parlement en de hoorzittingen 
van de voorgedragen commissarissen 
nodig waren om de democratische 
verantwoordingsplicht van de Commissie 
ten aanzien van het Europees Parlement 
te vergroten; is echter van mening dat dit 
proces heeft aangetoond dat er behoefte is 
aan een technische en 
partijoverschrijdende evaluatie van de 
belangenverklaringen van de 
voorgedragen commissarissen; dringt in 
dit kader aan op de instelling van een 
onafhankelijk orgaan met de passende 
middelen om, als een van zijn taken, de 
toetsing van de belangenverklaringen van 
de voorgedragen commissarissen uit te 
voeren; onderstreept echter dat de 
goedkeuring of afwijzing van iedere 
voorgedragen commissaris en het College 
van commissarissen uiteindelijk een 
politiek proces moet zijn waarvoor de 
verantwoordelijkheid duidelijk bij het 
Europees Parlement moet liggen;

Or. en

Amendement 182
Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van oordeel dat de uitslag van de 
Europese verkiezingen de politieke 
dimensie van de verkiezing van de 
Europese Commissie heeft versterkt en 
daarmee ook de behoefte aan een 
nauwkeuriger en objectievere toetsing van 
de belangenverklaringen van de 
voorgedragen commissarissen; dringt aan 

8. is van oordeel dat de uitslag van de 
Europese verkiezingen de politieke 
dimensie van de verkiezing van de 
Europese Commissie heeft versterkt en 
daarmee ook de behoefte aan een 
nauwkeuriger en objectievere toetsing van 
de belangenverklaringen van de 
voorgedragen commissarissen; benadrukt 
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op de instelling van een onafhankelijk 
orgaan met de passende middelen om, als 
een van zijn taken, deze toetsing uit te 
voeren;

dat het van belang is de Commissie 
juridische zaken genoeg tijd te geven om 
een grondige beoordeling uit te voeren 
van de voorgedragen commissarissen; 
onderstreept dat de beoordeling door de 
Commissie juridische zaken niet beperkt 
mag blijven tot de verklaringen die zijn 
afgelegd door de voorgedragen 
commissarissen, maar ook feiten moet 
beslaan die via andere wegen beschikbaar 
zijn, en benadrukt dat de beoordeling van 
belangenconflicten niet beperkt mag 
blijven tot gezinsleden, zodat dezelfde 
regels van toepassing zijn op zowel 
echtgenoten als levenspartners van 
voorgedragen commissarissen;

Or. en

Amendement 183
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van oordeel dat de uitslag van de 
Europese verkiezingen de politieke 
dimensie van de verkiezing van de 
Europese Commissie heeft versterkt en 
daarmee ook de behoefte aan een 
nauwkeuriger en objectievere toetsing van 
de belangenverklaringen van de 
voorgedragen commissarissen; dringt aan 
op de instelling van een onafhankelijk 
orgaan met de passende middelen om, als 
een van zijn taken, deze toetsing uit te 
voeren;

8. is van oordeel dat de uitslag van de 
Europese verkiezingen de politieke 
dimensie van de verkiezing van de 
Europese Commissie heeft versterkt en 
daarmee ook de behoefte aan een 
nauwkeuriger en objectievere toetsing van 
de belangenverklaringen van de 
voorgedragen commissarissen; dringt aan 
op de instelling van een onafhankelijk 
orgaan met de passende middelen om, als 
een van zijn taken, de bevoegde 
parlementaire commissie te ondersteunen 
bij het uitvoeren van alle nodige controles 
om te toetsen of er sprake is van 
belangenverstrengeling of andere 
omstandigheden die de benoeming van de 
commissaris in de weg staan;

Or. it
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Amendement 184
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van oordeel dat de uitslag van de 
Europese verkiezingen de politieke 
dimensie van de verkiezing van de 
Europese Commissie heeft versterkt en 
daarmee ook de behoefte aan een 
nauwkeuriger en objectievere toetsing van 
de belangenverklaringen van de 
voorgedragen commissarissen; dringt aan 
op de instelling van een onafhankelijk 
orgaan met de passende middelen om, als 
een van zijn taken, deze toetsing uit te 
voeren;

8. is van oordeel dat de uitslag van de 
Europese verkiezingen de politieke 
dimensie van de verkiezing van de 
Europese Commissie heeft versterkt en 
daarmee ook de behoefte aan een 
nauwkeuriger en objectievere toetsing van 
de belangenverklaringen van de 
voorgedragen commissarissen; dringt aan 
op de instelling van een onafhankelijk 
orgaan met de passende 
onderzoeksmiddelen en voldoende tijd om, 
als een van zijn taken, deze dwingende 
toetsing uit te voeren, op grond van de 
beste praktijken van de lidstaten;

Or. fr

Amendement 185
Pedro Silva Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van oordeel dat de uitslag van de 
Europese verkiezingen de politieke 
dimensie van de verkiezing van de 
Europese Commissie heeft versterkt en 
daarmee ook de behoefte aan een 
nauwkeuriger en objectievere toetsing van 
de belangenverklaringen van de 
voorgedragen commissarissen; dringt aan 
op de instelling van een onafhankelijk 
orgaan met de passende middelen om, als 
een van zijn taken, deze toetsing uit te 
voeren;

8. is van oordeel dat de uitslag van de 
Europese verkiezingen de politieke 
dimensie van de verkiezing van de 
Europese Commissie heeft versterkt en 
daarmee ook de behoefte aan een 
nauwkeuriger en objectievere toetsing van 
de belangenverklaringen van de 
voorgedragen commissarissen;
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Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van oordeel dat de uitslag van de 
Europese verkiezingen de politieke 
dimensie van de verkiezing van de 
Europese Commissie heeft versterkt en 
daarmee ook de behoefte aan een 
nauwkeuriger en objectievere toetsing van 
de belangenverklaringen van de 
voorgedragen commissarissen; dringt aan 
op de instelling van een onafhankelijk 
orgaan met de passende middelen om, als 
een van zijn taken, deze toetsing uit te 
voeren;

8. is van oordeel dat de uitslag van de 
Europese verkiezingen de politieke 
dimensie van de verkiezing van de 
Europese Commissie heeft versterkt en 
daarmee ook de behoefte aan een 
nauwkeuriger en objectievere toetsing van 
de belangenverklaringen van de 
voorgedragen commissarissen; dringt aan 
op de aanscherping van deze toetsing 
voorafgaand, tijdens en volgend op het 
mandaat van de voorgedragen 
commissarissen door de rol van de 
bestaande onafhankelijke ethische 
commissie te versterken;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van oordeel dat de uitslag van de 
Europese verkiezingen de politieke 
dimensie van de verkiezing van de 
Europese Commissie heeft versterkt en 
daarmee ook de behoefte aan een 
nauwkeuriger en objectievere toetsing van 
de belangenverklaringen van de 

8. is van oordeel dat de door de 
Commissie Von der Leyen ondervonden 
problemen de behoefte aantonen aan een 
nauwkeuriger en objectievere toetsing van 
de belangenverklaringen van de 
voorgedragen commissarissen; dringt aan 
op de instelling van een onafhankelijk 
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voorgedragen commissarissen; dringt aan 
op de instelling van een onafhankelijk 
orgaan met de passende middelen om, als 
een van zijn taken, deze toetsing uit te 
voeren;

orgaan met de passende middelen om, als 
een van zijn taken, deze toetsing uit te 
voeren;

Or. fr

Amendement 188
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van oordeel dat de uitslag van de 
Europese verkiezingen de politieke 
dimensie van de verkiezing van de 
Europese Commissie heeft versterkt en 
daarmee ook de behoefte aan een 
nauwkeuriger en objectievere toetsing van 
de belangenverklaringen van de 
voorgedragen commissarissen; dringt aan 
op de instelling van een onafhankelijk 
orgaan met de passende middelen om, als 
een van zijn taken, deze toetsing uit te 
voeren;

8. is van oordeel dat de uitslag van de 
Europese verkiezingen de politieke 
dimensie van de verkiezing van de 
Europese Commissie heeft versterkt en 
daarmee ook de behoefte aan een 
nauwkeuriger en objectievere toetsing van 
de belangenverklaringen van de 
voorgedragen commissarissen; dringt aan 
op de instelling van een onafhankelijke 
ethische instantie met de passende 
middelen om, als een van zijn taken, deze 
toetsing uit te voeren;

Or. en

Amendement 189
Pedro Silva Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betreurt dat bij de verdeling van de 
portefeuilles over de commissarissen 
nationale belangen een belangrijker rol 
spelen dan het gemeenschappelijk 
Europees belang;

Schrappen
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Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betreurt dat bij de verdeling van de 
portefeuilles over de commissarissen 
nationale belangen een belangrijker rol 
spelen dan het gemeenschappelijk 
Europees belang;

Schrappen

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betreurt dat bij de verdeling van de 
portefeuilles over de commissarissen 
nationale belangen een belangrijker rol 
spelen dan het gemeenschappelijk 
Europees belang;

Schrappen

Or. fr

Amendement 192
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. betreurt dat bij de verdeling van de 
portefeuilles over de commissarissen 
nationale belangen een belangrijker rol 
spelen dan het gemeenschappelijk 
Europees belang;

Schrappen

Or. es

Amendement 193
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betreurt dat bij de verdeling van de 
portefeuilles over de commissarissen 
nationale belangen een belangrijker rol 
spelen dan het gemeenschappelijk 
Europees belang;

9. betreurt dat bij de verdeling van de 
portefeuilles over de commissarissen 
nationale belangen en vertegenwoordiging 
een belangrijker rol spelen dan het 
gemeenschappelijk Europees belang, en 
vraagt om een herziening van dit proces 
teneinde de verdeling te baseren op 
deskundigheid en politieke prioriteiten; 
herinnert eraan dat het aantal 
portefeuilles krachtens artikel 17, VEU, 
afhankelijk moet zijn van de beginselen 
van goed bestuur;

Or. en

Amendement 194
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betreurt dat bij de verdeling van de 
portefeuilles over de commissarissen 
nationale belangen een belangrijker rol 

9. betreurt dat bij de verdeling van de 
portefeuilles over de commissarissen 
nationale belangen een belangrijker rol 
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spelen dan het gemeenschappelijk 
Europees belang;

spelen dan het gemeenschappelijk 
Europees belang; herinnert eraan dat 
krachtens artikel 17, lid 5, VEU, is 
afgestapt van het principe van één 
commissaris per lidstaat; verzoekt de 
Raad de bepaling van het Verdrag uit 
hoofde van artikel 17, lid 5, VEU, toe te 
passen;

Or. en

Amendement 195
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betreurt dat bij de verdeling van de 
portefeuilles over de commissarissen 
nationale belangen een belangrijker rol 
spelen dan het gemeenschappelijk 
Europees belang;

9. betreurt dat bij de verdeling van de 
portefeuilles over de commissarissen de 
afspraken van de grootste politieke 
partijen een belangrijker rol spelen dan het 
gemeenschappelijk Europees belang;

Or. fr

Amendement 196
Vladimír Bilčík

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is van mening dat de portefeuilles 
van de commissarissen een afspiegeling 
moeten zijn van de structuur van de 
instellingen en de comités van het 
Europees Parlement;

Or. en
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Amendement 197
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria 
Rinaldi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wenst dat alle Europese kiezers de 
mogelijkheid krijgen om te stemmen op 
hun favoriete kandidaat voor het 
voorzitterschap van de Commissie; 
herhaalt daarom dat de 
Spitzenkandidaten zich bij de volgende 
verkiezingen officieel kandidaat moeten 
kunnen stellen in een gemeenschappelijk 
kiesdistrict dat alle lidstaten omvat;

Schrappen

Or. fr

Amendement 198
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wenst dat alle Europese kiezers de 
mogelijkheid krijgen om te stemmen op 
hun favoriete kandidaat voor het 
voorzitterschap van de Commissie; 
herhaalt daarom dat de 
Spitzenkandidaten zich bij de volgende 
verkiezingen officieel kandidaat moeten 
kunnen stellen in een gemeenschappelijk 
kiesdistrict dat alle lidstaten omvat;

Schrappen

Or. es

Amendement 199
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wenst dat alle Europese kiezers de 
mogelijkheid krijgen om te stemmen op 
hun favoriete kandidaat voor het 
voorzitterschap van de Commissie; 
herhaalt daarom dat de 
Spitzenkandidaten zich bij de volgende 
verkiezingen officieel kandidaat moeten 
kunnen stellen in een gemeenschappelijk 
kiesdistrict dat alle lidstaten omvat;

Schrappen

Or. en

Amendement 200
Pedro Silva Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wenst dat alle Europese kiezers de 
mogelijkheid krijgen om te stemmen op 
hun favoriete kandidaat voor het 
voorzitterschap van de Commissie; 
herhaalt daarom dat de 
Spitzenkandidaten zich bij de volgende 
verkiezingen officieel kandidaat moeten 
kunnen stellen in een gemeenschappelijk 
kiesdistrict dat alle lidstaten omvat;

Schrappen

Or. en

Amendement 201
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement
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10. wenst dat alle Europese kiezers de 
mogelijkheid krijgen om te stemmen op 
hun favoriete kandidaat voor het 
voorzitterschap van de Commissie; 
herhaalt daarom dat de Spitzenkandidaten 
zich bij de volgende verkiezingen officieel 
kandidaat moeten kunnen stellen in een 
gemeenschappelijk kiesdistrict dat alle 
lidstaten omvat;

10. wenst dat alle Europese kiezers de 
mogelijkheid krijgen om te stemmen op 
hun favoriete kandidaat voor het 
voorzitterschap van de Commissie; 
herhaalt daarom dat de Spitzenkandidaten 
zich bij de volgende verkiezingen officieel 
kandidaat moeten kunnen stellen in een 
gemeenschappelijk Europees kiesdistrict 
dat alle lidstaten omvat, dat zij door een 
Europese politieke partij of beweging 
moeten zijn voorgedragen, en als 
kandidaat naar voren moeten treden met 
een eenvormig Europees 
verkiezingsprogramma dat in ieder geval 
in alle officiële talen van de EU 
beschikbaar is; is van mening dat het 
aanhouden van een beperkt aantal 
gekozen leden van het Europees 
Parlement in een dergelijk 
gemeenschappelijk Europees kiesdistrict 
veelbelovende kandidaten zou opleveren 
voor het ambt van voorzitter van de 
Commissie en voor de posten van 
commissarissen, voorzitters of 
vicevoorzitters van de fracties, met een 
hoge mate van verantwoordingsplicht 
jegens de EU-burgers, terwijl een groter 
aantal vertegenwoordigers waarschijnlijk 
de rol van de Europese politieke partijen 
zou versterken en een splitsing van 
kiesdistrictverantwoordelijkheden met 
zich mee zou brengen, zoals nu al het 
geval is met kiesdistricten met meerdere 
personen, waarbij in beide gevallen het 
gewenste niveau van 
verantwoordingsplicht van de gekozen 
vertegenwoordigers jegens de burgers in 
hun kiesdistrict gewaarborgd is;

Or. en

Amendement 202
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10



AM\1210438NL.docx 111/149 PE653.777v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

10. wenst dat alle Europese kiezers de 
mogelijkheid krijgen om te stemmen op 
hun favoriete kandidaat voor het 
voorzitterschap van de Commissie; 
herhaalt daarom dat de Spitzenkandidaten 
zich bij de volgende verkiezingen officieel 
kandidaat moeten kunnen stellen in een 
gemeenschappelijk kiesdistrict dat alle 
lidstaten omvat;

10. wenst dat alle Europese kiezers de 
mogelijkheid krijgen om te stemmen op 
hun favoriete kandidaat voor het 
voorzitterschap van de Commissie; 
herhaalt daarom dat de Spitzenkandidaten 
zich bij de volgende verkiezingen officieel 
kandidaat moeten kunnen stellen in een 
gemeenschappelijk kiesdistrict dat alle 
lidstaten omvat; benadrukt dat, rekening 
houdend met het kiesstelsel van 
evenredige vertegenwoordiging van de 
EU, de verkiezing van de voorzitter van de 
Europese Commissie afhankelijk moet 
zijn van de mate waarin hij of zij kan 
rekenen op de steun van de meerderheid 
van de leden van het Europees Parlement;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wenst dat alle Europese kiezers de 
mogelijkheid krijgen om te stemmen op 
hun favoriete kandidaat voor het 
voorzitterschap van de Commissie; 
herhaalt daarom dat de Spitzenkandidaten 
zich bij de volgende verkiezingen officieel 
kandidaat moeten kunnen stellen in een 
gemeenschappelijk kiesdistrict dat alle 
lidstaten omvat;

10. wenst dat alle Europese kiezers de 
mogelijkheid krijgen om te weten wie zich 
kandidaat heeft gesteld voor het 
voorzitterschap van de Europese 
Commissie zodat zij de keuze hebben om 
op zijn of haar politieke partij te stemmen; 
herhaalt daarom dat de Spitzenkandidaten 
zich bij de Europese verkiezingen officieel 
kandidaat moeten stellen;

Or. en

Amendement 204
Jorge Buxadé Villalba
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. gelooft dat toekenning aan 
Europese kiezers van de mogelijkheid om 
een tweede stem uit te brengen op een 
transnationale lijst in een 
gemeenschappelijk kiesdistrict, opgesteld 
door Europese politieke partijen en 
bewegingen, de Europese verkiezingen 
zou optillen tot een niveau hoger dan het 
niveau van de puur nationale campagnes 
waarin nationale belangen een rol spelen, 
met name als dergelijke lijsten 
aangevoerd zouden worden door de 
verschillende Spitzenkandidaten;

Schrappen

Or. es

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. gelooft dat toekenning aan 
Europese kiezers van de mogelijkheid om 
een tweede stem uit te brengen op een 
transnationale lijst in een 
gemeenschappelijk kiesdistrict, opgesteld 
door Europese politieke partijen en 
bewegingen, de Europese verkiezingen 
zou optillen tot een niveau hoger dan het 
niveau van de puur nationale campagnes 
waarin nationale belangen een rol spelen, 
met name als dergelijke lijsten 
aangevoerd zouden worden door de 
verschillende Spitzenkandidaten;

Schrappen

Or. fr
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Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. gelooft dat toekenning aan 
Europese kiezers van de mogelijkheid om 
een tweede stem uit te brengen op een 
transnationale lijst in een 
gemeenschappelijk kiesdistrict, opgesteld 
door Europese politieke partijen en 
bewegingen, de Europese verkiezingen 
zou optillen tot een niveau hoger dan het 
niveau van de puur nationale campagnes 
waarin nationale belangen een rol spelen, 
met name als dergelijke lijsten 
aangevoerd zouden worden door de 
verschillende Spitzenkandidaten;

Schrappen

Or. en

Amendement 207
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. gelooft dat toekenning aan 
Europese kiezers van de mogelijkheid om 
een tweede stem uit te brengen op een 
transnationale lijst in een 
gemeenschappelijk kiesdistrict, opgesteld 
door Europese politieke partijen en 
bewegingen, de Europese verkiezingen 
zou optillen tot een niveau hoger dan het 
niveau van de puur nationale campagnes 
waarin nationale belangen een rol spelen, 

Schrappen
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met name als dergelijke lijsten 
aangevoerd zouden worden door de 
verschillende Spitzenkandidaten;

Or. en

Amendement 208
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Gabriele Bischoff, Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. gelooft dat toekenning aan 
Europese kiezers van de mogelijkheid om 
een tweede stem uit te brengen op een 
transnationale lijst in een 
gemeenschappelijk kiesdistrict, opgesteld 
door Europese politieke partijen en 
bewegingen, de Europese verkiezingen zou 
optillen tot een niveau hoger dan het 
niveau van de puur nationale campagnes 
waarin nationale belangen een rol spelen, 
met name als dergelijke lijsten aangevoerd 
zouden worden door de verschillende 
Spitzenkandidaten;

11. gelooft dat toekenning aan 
Europese kiezers van de mogelijkheid om 
een stem uit te brengen op een 
transnationale lijst in een 
gemeenschappelijk kiesdistrict, opgesteld 
door Europese politieke partijen en 
bewegingen, de Europese verkiezingen zou 
helpen optillen tot een niveau hoger dan 
het niveau van de puur nationale 
campagnes waarin nationale belangen een 
rol spelen, met name als dergelijke lijsten 
aangevoerd zouden worden door de 
verschillende Spitzenkandidaten; verzoekt 
de Commissie en de Raad om samen met 
het Parlement en in overeenstemming met 
de resultaten van de Conferentie over de 
toekomst van Europa de mogelijkheid te 
onderzoeken tot invoering van een pan-
Europees kiesdistrict voor de verkiezingen 
van het Europees Parlement; benadrukt 
dat de transnationale lijsten bij eventuele 
invoering regels moeten omvatten die 
gendergelijkheid en een geografisch 
evenwicht waarborgen;

Or. en

Amendement 209
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. gelooft dat toekenning aan 
Europese kiezers van de mogelijkheid om 
een tweede stem uit te brengen op een 
transnationale lijst in een 
gemeenschappelijk kiesdistrict, opgesteld 
door Europese politieke partijen en 
bewegingen, de Europese verkiezingen zou 
optillen tot een niveau hoger dan het 
niveau van de puur nationale campagnes 
waarin nationale belangen een rol spelen, 
met name als dergelijke lijsten aangevoerd 
zouden worden door de verschillende 
Spitzenkandidaten;

11. gelooft dat toekenning aan 
Europese kiezers van de mogelijkheid om 
een tweede stem uit te brengen op een 
transnationale lijst in een 
gemeenschappelijk kiesdistrict, opgesteld 
door Europese politieke partijen of 
bewegingen, de Europese verkiezingen zou 
optillen tot een niveau hoger dan het 
niveau van de puur nationale campagnes 
waarin nationale belangen een rol spelen, 
met als uiteindelijk doel de rol van de 
Europese politieke partijen te versterken 
zodat zij hun eigen kieslijsten kunnen 
presenteren voor zowel de transnationale 
als de nationale kiesdistricten, met name 
als dergelijke lijsten aangevoerd zouden 
worden door de verschillende 
Spitzenkandidaten; is van mening dat 
regels met betrekking tot de samenstelling 
van deze transnationale lijsten op 
eenvoudige wijze het geografisch 
evenwicht zouden kunnen waarborgen;

Or. en

Amendement 210
Pedro Silva Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. gelooft dat toekenning aan 
Europese kiezers van de mogelijkheid om 
een tweede stem uit te brengen op een 
transnationale lijst in een 
gemeenschappelijk kiesdistrict, opgesteld 
door Europese politieke partijen en 
bewegingen, de Europese verkiezingen 
zou optillen tot een niveau hoger dan het 
niveau van de puur nationale campagnes 

11. is van mening dat de mogelijke 
invoering van transnationale lijsten aan de 
orde moet worden gesteld tijdens de 
Conferentie over de toekomst van Europa;
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waarin nationale belangen een rol spelen, 
met name als dergelijke lijsten 
aangevoerd zouden worden door de 
verschillende Spitzenkandidaten;

Or. en

Amendement 211
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. gelooft dat toekenning aan 
Europese kiezers van de mogelijkheid om 
een tweede stem uit te brengen op een 
transnationale lijst in een 
gemeenschappelijk kiesdistrict, opgesteld 
door Europese politieke partijen en 
bewegingen, de Europese verkiezingen 
zou optillen tot een niveau hoger dan het 
niveau van de puur nationale campagnes 
waarin nationale belangen een rol spelen, 
met name als dergelijke lijsten aangevoerd 
zouden worden door de verschillende 
Spitzenkandidaten;

11. gelooft dat toekenning aan 
Europese kiezers van de mogelijkheid om 
een tweede stem uit te brengen op een 
transnationale lijst in een 
gemeenschappelijk kiesdistrict, opgesteld 
door Europese politieke partijen en 
bewegingen, het democratische debat en 
de waarde van de verkiezingen zou 
versterken, met name als dergelijke lijsten 
aangevoerd zouden worden door de 
verschillende Spitzenkandidaten;

Or. fr

Amendement 212
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. wijst erop dat de voorgestelde 
wijzigingen van het primair recht van de 
EU in dit verslag, die een weerspiegeling 
zijn van de sterkere rol van de Commissie 
binnen het EU-kader, ook betrekking 
moeten hebben op de 

Schrappen
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verantwoordelijkheid van de individuele 
leden van de Commissie en de Commissie 
als geheel ten opzichte van het Parlement 
en de Raad, alsmede op de omvorming 
van de Raad tot een tweede 
wetgevingskamer van de Unie;

Or. es

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. wijst erop dat de voorgestelde 
wijzigingen van het primair recht van de 
EU in dit verslag, die een weerspiegeling 
zijn van de sterkere rol van de Commissie 
binnen het EU-kader, ook betrekking 
moeten hebben op de 
verantwoordelijkheid van de individuele 
leden van de Commissie en de Commissie 
als geheel ten opzichte van het Parlement 
en de Raad, alsmede op de omvorming 
van de Raad tot een tweede 
wetgevingskamer van de Unie;

Schrappen

Or. en

Amendement 214
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. wijst erop dat de voorgestelde 
wijzigingen van het primair recht van de 

12. wijst erop dat de voorgestelde 
wijzigingen van het primair recht van de 
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EU in dit verslag, die een weerspiegeling 
zijn van de sterkere rol van de Commissie 
binnen het EU-kader, ook betrekking 
moeten hebben op de 
verantwoordelijkheid van de individuele 
leden van de Commissie en de Commissie 
als geheel ten opzichte van het Parlement 
en de Raad, alsmede op de omvorming 
van de Raad tot een tweede 
wetgevingskamer van de Unie;

EU in dit verslag betrekking moeten 
hebben op de omvorming van de 
Commissie in een eenvoudig permanent 
technisch secretariaat, ontdaan van een 
drijvende politieke rol;

Or. fr

Amendement 215
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. wijst erop dat de voorgestelde 
wijzigingen van het primair recht van de 
EU in dit verslag, die een weerspiegeling 
zijn van de sterkere rol van de Commissie 
binnen het EU-kader, ook betrekking 
moeten hebben op de verantwoordelijkheid 
van de individuele leden van de Commissie 
en de Commissie als geheel ten opzichte 
van het Parlement en de Raad, alsmede op 
de omvorming van de Raad tot een tweede 
wetgevingskamer van de Unie;

12. wijst erop dat de voorgestelde 
wijzigingen van de Verdragen van de EU 
in dit verslag, die een weerspiegeling zijn 
van de sterkere rol van de Commissie 
binnen het EU-kader, ook betrekking 
moeten hebben op de verantwoordelijkheid 
van de individuele leden van de Commissie 
en de Commissie als geheel ten opzichte 
van het Parlement en de Raad, alsmede op 
de omvorming van de Raad tot een tweede 
wetgevingskamer van de Unie;

Or. fr

Amendement 216
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. stelt voor om tot hervorming van 
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de verkiezingsakte en het besluit inzake de 
samenstelling van het Europees 
Parlement over te gaan, met tot doel 
onmiddellijke verbeteringen met 
betrekking tot de komende verkiezingen 
tot stand te brengen, evenals een 
overeengekomen en bindend 
verbetertraject voor de periode na de 
komende verkiezingen;

Or. en

Amendement 217
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. stelt vast dat de verkiezingsakte, 
ondanks het feit dat de overeengekomen 
hervorming ervan door enkele lidstaten 
nog niet is geratificeerd, meer 
verbeteringen behoeft, en dat er 
bijvoorbeeld bepalingen moeten worden 
opgenomen voor kiezen op afstand in 
bepaalde specifieke of uitzonderlijke 
situaties en voor verkiezingen binnen het 
gemeenschappelijk Europees kiesdistrict;

Schrappen

Or. es

Amendement 218
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. stelt vast dat de verkiezingsakte, 
ondanks het feit dat de overeengekomen 
hervorming ervan door enkele lidstaten nog 

13. stelt vast dat de verkiezingsakte, 
ondanks het feit dat de overeengekomen 
hervorming ervan door enkele lidstaten nog 



PE653.777v01-00 120/149 AM\1210438NL.docx

NL

niet is geratificeerd, meer verbeteringen 
behoeft, en dat er bijvoorbeeld bepalingen 
moeten worden opgenomen voor kiezen 
op afstand in bepaalde specifieke of 
uitzonderlijke situaties en voor 
verkiezingen binnen het 
gemeenschappelijk Europees kiesdistrict;

niet is geratificeerd, meer verbeteringen 
behoeft, met inbegrip van bepalingen voor 
kiezen op afstand in bepaalde specifieke of 
uitzonderlijke situaties, voor verkiezingen 
binnen een gemeenschappelijk Europees 
kiesdistrict, voor het waarborgen van 
ouderschapsverlof voor de leden, voor 
gemeenschappelijke voorschriften voor de 
toelating van kandidaten, voor 
gemeenschappelijke campagne- en 
financieringsvoorschriften, evenals 
geharmoniseerde normen voor het passief 
en actief kiesrecht in alle EU-lidstaten, 
onder meer door de minimumleeftijd voor 
kiezers in alle lidstaten te verlagen naar 
16 jaar;

Or. en

Amendement 219
Samira Rafaela, Sandro Gozi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. stelt vast dat de verkiezingsakte, 
ondanks het feit dat de overeengekomen 
hervorming ervan door enkele lidstaten nog 
niet is geratificeerd, meer verbeteringen 
behoeft, en dat er bijvoorbeeld bepalingen 
moeten worden opgenomen voor kiezen op 
afstand in bepaalde specifieke of 
uitzonderlijke situaties en voor 
verkiezingen binnen het 
gemeenschappelijk Europees kiesdistrict;

13. stelt vast dat de verkiezingsakte, 
ondanks het feit dat de overeengekomen 
hervorming ervan door enkele lidstaten nog 
niet is geratificeerd, meer verbeteringen 
behoeft, en dat er bijvoorbeeld bepalingen 
moeten worden opgenomen voor kiezen op 
afstand in bepaalde specifieke of 
uitzonderlijke situaties, voor de 
mogelijkheid om leden bij een periode van 
afwezigheid als gevolg van 
zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof 
of ernstige ziekte tijdelijk te vervangen, en 
voor verkiezingen binnen het 
gemeenschappelijk Europees kiesdistrict;

Or. en

Amendement 220
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Pascal Durand

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. stelt vast dat de verkiezingsakte, 
ondanks het feit dat de overeengekomen 
hervorming ervan door enkele lidstaten nog 
niet is geratificeerd, meer verbeteringen 
behoeft, en dat er bijvoorbeeld bepalingen 
moeten worden opgenomen voor kiezen op 
afstand in bepaalde specifieke of 
uitzonderlijke situaties en voor 
verkiezingen binnen het 
gemeenschappelijk Europees kiesdistrict;

13. stelt vast dat de verkiezingsakte, 
ondanks het feit dat de overeengekomen 
hervorming ervan door enkele lidstaten nog 
niet is geratificeerd, meer verbeteringen 
behoeft, en dat er bijvoorbeeld bepalingen 
moeten worden opgenomen voor kiezen op 
afstand in bepaalde specifieke of 
uitzonderlijke situaties, voor de 
mogelijkheid om leden bij een periode van 
afwezigheid als gevolg van 
zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof 
of ernstige ziekte tijdelijk te vervangen, en 
voor verkiezingen binnen het 
gemeenschappelijk Europees kiesdistrict;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. stelt vast dat de verkiezingsakte, 
ondanks het feit dat de overeengekomen 
hervorming ervan door enkele lidstaten 
nog niet is geratificeerd, meer 
verbeteringen behoeft, en dat er 
bijvoorbeeld bepalingen moeten worden 
opgenomen voor kiezen op afstand in 
bepaalde specifieke of uitzonderlijke 
situaties en voor verkiezingen binnen het 
gemeenschappelijk Europees kiesdistrict;

13. stelt vast dat, ondanks het feit dat 
de overeengekomen hervorming van de 
verkiezingsakte door enkele lidstaten nog 
niet is geratificeerd, verdere verbeteringen 
aan de orde moeten worden gesteld tijdens 
de Conferentie over de toekomst van 
Europa;

Or. en
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Amendement 222
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira, Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. stelt vast dat de verkiezingsakte, 
ondanks het feit dat de overeengekomen 
hervorming ervan door enkele lidstaten nog 
niet is geratificeerd, meer verbeteringen 
behoeft, en dat er bijvoorbeeld bepalingen 
moeten worden opgenomen voor kiezen op 
afstand in bepaalde specifieke of 
uitzonderlijke situaties en voor 
verkiezingen binnen het 
gemeenschappelijk Europees kiesdistrict;

13. stelt vast dat de verkiezingsakte, 
ondanks het feit dat de overeengekomen 
hervorming ervan door enkele lidstaten nog 
niet is geratificeerd, meer verbeteringen 
behoeft, en dat er bijvoorbeeld bepalingen 
moeten worden opgenomen voor 
alternatieve stemprocedures, onder meer 
in bepaalde specifieke of uitzonderlijke 
situaties, teneinde de verkiezingsopkomst 
te verhogen, en voor verkiezingen binnen 
het gemeenschappelijk Europees 
kiesdistrict;

Or. en

Amendement 223
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. stelt vast dat de verkiezingsakte, 
ondanks het feit dat de overeengekomen 
hervorming ervan door enkele lidstaten nog 
niet is geratificeerd, meer verbeteringen 
behoeft, en dat er bijvoorbeeld bepalingen 
moeten worden opgenomen voor kiezen op 
afstand in bepaalde specifieke of 
uitzonderlijke situaties en voor 
verkiezingen binnen het 
gemeenschappelijk Europees kiesdistrict;

13. stelt vast dat de verkiezingsakte, 
ondanks het feit dat de overeengekomen 
hervorming ervan door enkele lidstaten nog 
niet is geratificeerd, meer verbeteringen 
behoeft, en dat er bijvoorbeeld bepalingen 
moeten worden opgenomen voor kiezen op 
afstand in bepaalde specifieke of 
uitzonderlijke situaties;

Or. en
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Amendement 224
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria 
Rinaldi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. stelt vast dat de verkiezingsakte, 
ondanks het feit dat de overeengekomen 
hervorming ervan door enkele lidstaten nog 
niet is geratificeerd, meer verbeteringen 
behoeft, en dat er bijvoorbeeld bepalingen 
moeten worden opgenomen voor kiezen op 
afstand in bepaalde specifieke of 
uitzonderlijke situaties en voor 
verkiezingen binnen het 
gemeenschappelijk Europees kiesdistrict;

13. stelt vast dat de verkiezingsakte, 
ondanks het feit dat de overeengekomen 
hervorming ervan door enkele lidstaten nog 
niet is geratificeerd, meer verbeteringen 
behoeft, en dat er bijvoorbeeld bepalingen 
moeten worden opgenomen voor kiezen op 
afstand in bepaalde specifieke of 
uitzonderlijke situaties;

Or. fr

Amendement 225
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. betreurt het feit dat minderheden 
ongeveer 10 % van de EU-bevolking 
vertegenwoordigen, terwijl het aantal 
gekozen vertegenwoordigers uit deze 
groep slechts circa 5 % van de leden van 
het Europees Parlement uitmaakt1 bis; 
wijst in dit kader op de effectieve 
belemmering als gevolg van kiesdrempels 
voor partijen die 
minderheidsgemeenschappen 
vertegenwoordigen binnen nationale 
kiesdistricten; wijst in deze context op een 
aantal voorbeelden van goede praktijken 
waarbij speciale drempels van toepassing 
zijn voor partijen die taalgemeenschappen 
of erkende taalkundige of nationale 
minderheden vertegenwoordigen, zoals 
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Italië of België; is van mening dat de EU-
instellingen in dit opzicht aanbevelingen 
aan de lidstaten moeten doen;
_________________
1 bis https://www.enar-eu.org/ENAR-s-
Election-Analysis-Ethnic-minorities-in-
the-new-European-Parliament-2019

Or. en

Amendement 226
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is verheugd over de toegenomen 
deelname van jonge kiezers aan de 
Europese verkiezingen van 2019; betreurt 
het feit dat de gemiddelde leeftijd van de 
leden nog geen afspiegeling is van deze 
toenemende belangstelling onder jonge 
kiezers; spoort de politieke partijen aan in 
aanmerking te nemen dat de leeftijd van 
de kandidaten een afspiegeling moet zijn 
van de diversiteit van de kiezers; verzoekt 
de 13 lidstaten die voor kandidaten een 
hogere minimumleeftijd dan 18 jaar 
vereisen, deze leeftijd te verlagen naar 
18 jaar;

Or. en

Amendement 227
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. is van mening dat de hogere 
opkomst onder jonge kiezers en de 
opkomst van nieuwe politieke debatten, 
partijen en bewegingen, een 
modernisering van de verkiezingsakte 
vergt teneinde de toegang tot de Europese 
verkiezingen te vergemakkelijken zonder 
toepassing van kiesdrempels, als gevolg 
waarvan ook op Europees niveau ruimte 
zou ontstaan voor politieke vernieuwing 
en de kiezers meer keuze zouden hebben 
in de Europese verkiezingen;

Or. en

Amendement 228
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. betreurt ten zeerste dat sommige 
lidstaten in de Europese Unie nog altijd 
kieswetten hanteren die het gebruik van 
de moedertaal door nationale 
minderheden verbieden in het kader van 
verkiezingscampagnes; is van mening dat 
dergelijke praktijken discriminerend zijn, 
onrechtvaardige electorale 
belemmeringen creëren, de toegang 
beperken voor kiezers en bijgevolg de 
politieke deelname aan de verkiezingen en 
daarna belemmeren;

Or. en

Amendement 229
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 13 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 quater. beveelt de oprichting aan 
van een Europese verkiezingsautoriteit 
met een mandaat om de uitvoering van de 
richtsnoeren en bepalingen met 
betrekking tot de Europese 
verkiezingsakte te monitoren, de 
kieslijsten in het gemeenschappelijk 
kiesdistrict te registreren, en de naleving 
van de toepasselijke regels te controleren; 
beveelt verdere versterking aan van de 
uitwisselingsmechanismen tussen de 
nationale verkiezingsbureaus onder 
leiding van de Europese 
verkiezingsautoriteit;

Or. en

Amendement 230
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 quater. brengt in herinnering de 
specifieke problemen waar de Roma mee 
te kampen hebben op het gebied van 
politieke deelname, met name waar het 
toegang tot kiezersregistratieprocedures 
betreft, onder meer als gevolg van het 
ontbreken van identiteitsdocumenten; 
verzoekt de lidstaten om de voorlichting 
van en opkomst onder de Roma-kiezers te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 231
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria 
Rinaldi
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. neemt kennis van de inspanningen 
van de Commissie en andere instellingen 
om buitenlandse inmenging tijdens 
verkiezingscampagnes tegen te gaan; wijst 
er echter op dat de behoefte aan 
financiële en personele middelen om deze 
aanvallen op de Europese democratie en 
nationale democratieën af te slaan vele 
malen groter is dan wat er aan totale 
Europese middelen beschikbaar is; dringt 
er bij de Commissie en de lidstaten op aan 
om veel meer financiële middelen 
beschikbaar te stellen voor te strijd tegen 
buitenlandse inmenging;

14. neemt kennis van de inspanningen 
van de Commissie en andere instellingen 
om buitenlandse inmenging tijdens 
verkiezingscampagnes tegen te gaan;

Or. fr

Amendement 232
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. neemt kennis van de inspanningen 
van de Commissie en andere instellingen 
om buitenlandse inmenging tijdens 
verkiezingscampagnes tegen te gaan; wijst 
er echter op dat de behoefte aan financiële 
en personele middelen om deze aanvallen 
op de Europese democratie en nationale 
democratieën af te slaan vele malen groter 
is dan wat er aan totale Europese middelen 
beschikbaar is; dringt er bij de Commissie 
en de lidstaten op aan om veel meer 
financiële middelen beschikbaar te stellen 
voor te strijd tegen buitenlandse 
inmenging;

14. neemt kennis van de inspanningen 
van de Commissie en andere instellingen 
om buitenlandse inmenging tijdens 
verkiezingscampagnes tegen te gaan; wijst 
er echter op dat de behoefte aan financiële 
en personele middelen om deze aanvallen 
op de Europese democratie en nationale 
democratieën af te slaan vele malen groter 
is dan wat er aan totale Europese middelen 
beschikbaar is; dringt er bij de Commissie 
en de lidstaten op aan om voor hun 
nationale autoriteiten veel meer financiële 
middelen beschikbaar te stellen voor de 
strijd tegen buitenlandse inmenging; wijst 
op de prioritaire behoefte om 
mediageletterdheid en 
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burgerschapsvorming te verbeteren 
dankzij cultuur en schoolonderwijs vanaf 
jonge leeftijd om de kritische geest te 
ontwikkelen en burgers in staat te stellen 
relevante informatie uit media te halen 
zonder te beschikken over bronnen en 
links naar verifieerbare gegevens;

Or. fr

Amendement 233
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira, Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. neemt kennis van de inspanningen 
van de Commissie en andere instellingen 
om buitenlandse inmenging tijdens 
verkiezingscampagnes tegen te gaan; wijst 
er echter op dat de behoefte aan financiële 
en personele middelen om deze aanvallen 
op de Europese democratie en nationale 
democratieën af te slaan vele malen groter 
is dan wat er aan totale Europese middelen 
beschikbaar is; dringt er bij de Commissie 
en de lidstaten op aan om veel meer 
financiële middelen beschikbaar te stellen 
voor te strijd tegen buitenlandse 
inmenging;

14. spreekt zijn ernstige bezorgdheid 
uit over het feit dat er steeds meer bewijs 
van inmenging en 
desinformatiecampagnes voorafgaand 
aan de Europese verkiezingen van 2019 
aan het licht blijft komen, waarbij veelal 
sprake lijkt te zijn van buitenlandse 
inmenging; neemt kennis van de 
inspanningen van de Commissie en andere 
instellingen om buitenlandse inmenging 
tijdens verkiezingscampagnes tegen te 
gaan; wijst er echter op dat de behoefte aan 
financiële en personele middelen om deze 
aanvallen op de Europese democratie en 
nationale democratieën af te slaan vele 
malen groter is dan wat er aan totale 
Europese middelen beschikbaar is; dringt 
er bij de Commissie en de lidstaten op aan 
de financiële middelen voor de strijd tegen 
buitenlandse inmenging aanzienlijk te 
verhogen;

Or. en

Amendement 234
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. neemt kennis van de inspanningen 
van de Commissie en andere instellingen 
om buitenlandse inmenging tijdens 
verkiezingscampagnes tegen te gaan; wijst 
er echter op dat de behoefte aan financiële 
en personele middelen om deze aanvallen 
op de Europese democratie en nationale 
democratieën af te slaan vele malen groter 
is dan wat er aan totale Europese middelen 
beschikbaar is; dringt er bij de Commissie 
en de lidstaten op aan om veel meer 
financiële middelen beschikbaar te stellen 
voor te strijd tegen buitenlandse 
inmenging;

14. neemt kennis van de inspanningen 
van de Commissie en andere instellingen 
om buitenlandse inmenging tijdens 
verkiezingscampagnes tegen te gaan, met 
name door de East StratCom Task Force 
van de EDEO en de nieuwe 
verkiezingsautoriteit; wijst er echter op dat 
de behoefte aan financiële en personele 
middelen om deze aanvallen op de 
Europese democratie en nationale 
democratieën af te slaan vele malen groter 
is dan wat er aan totale Europese middelen 
beschikbaar is; dringt er bij de Commissie 
en de lidstaten op aan om veel meer 
financiële middelen beschikbaar te stellen 
voor de strijd tegen buitenlandse 
inmenging;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. neemt kennis van de inspanningen 
van de Commissie en andere instellingen 
om buitenlandse inmenging tijdens 
verkiezingscampagnes tegen te gaan; wijst 
er echter op dat de behoefte aan financiële 
en personele middelen om deze aanvallen 
op de Europese democratie en nationale 
democratieën af te slaan vele malen groter 
is dan wat er aan totale Europese middelen 
beschikbaar is; dringt er bij de Commissie 

14. looft de inspanningen van de 
Commissie en andere instellingen om 
buitenlandse inmenging tijdens 
verkiezingscampagnes tegen te gaan; wijst 
er echter op dat de behoefte aan financiële 
en personele middelen om deze aanvallen 
op de Europese democratie en nationale 
democratieën af te slaan vele malen groter 
is dan wat er aan totale Europese middelen 
beschikbaar is; dringt er bij de Commissie 
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en de lidstaten op aan om veel meer 
financiële middelen beschikbaar te stellen 
voor te strijd tegen buitenlandse 
inmenging;

en de lidstaten op aan om veel meer 
financiële middelen beschikbaar te stellen 
voor de strijd tegen buitenlandse 
inmenging;

Or. en

Amendement 236
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. is van mening dat de onwettige 
inmenging in verkiezingsprocessen niet 
uitsluitend een buitenlands fenomeen 
betreft; is van oordeel dat het gebruik van 
algoritmen om het aanbod op 
socialemediaplatforms te sturen moet 
worden onderzocht en zo nodig moet 
worden gereguleerd teneinde te 
waarborgen dat de informatie voor de 
burgers niet vertekend is en om het recht 
van de burgers op informatie te 
waarborgen gedurende en na de 
verkiezingscampagnes;

Or. en

Amendement 237
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. is van mening dat de problemen 
met betrekking tot politieke advertenties 
op socialemediaplatforms bewijs zijn dat 
er behoefte is aan geharmoniseerde 
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campagnevoorschriften in de hele Unie, 
met name nu de Europese verkiezingen 
feitelijk pan-Europese campagnes met 
zich meebrengen waarbij de noodzaak om 
aan 27 verschillende rechtsstelsels te 
voldoen binnen een digitale ruimte, voor 
politieke partijen en bewegingen tot 
belemmeringen en rechtsonzekerheid 
leidt;

Or. en

Amendement 238
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt er bij de Commissie en de 
Raad om aan om, in overeenstemming 
met het standpunt van de bijzondere 
commissie buitenlandse inmenging en 
desinformatie, na te denken over de 
oprichting, op korte termijn, van een 
Europese organisatie die zich inzet voor 
de bestrijding van buitenlandse 
inmenging; dringt er bij de Commissie en 
de Raad op aan om de samenwerking met 
het Parlement op dit gebied te 
intensiveren, omdat de bescherming van 
onze democratische instellingen een 
belangrijke bevoegdheid van het 
Parlement is;

Schrappen

Or. es

Amendement 239
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt er bij de Commissie en de 
Raad om aan om, in overeenstemming met 
het standpunt van de bijzondere commissie 
buitenlandse inmenging en desinformatie, 
na te denken over de oprichting, op korte 
termijn, van een Europese organisatie die 
zich inzet voor de bestrijding van 
buitenlandse inmenging; dringt er bij de 
Commissie en de Raad op aan om de 
samenwerking met het Parlement op dit 
gebied te intensiveren, omdat de 
bescherming van onze democratische 
instellingen een belangrijke bevoegdheid 
van het Parlement is;

15. dringt er bij de Commissie en de 
Raad op aan om, in overeenstemming met 
het standpunt van de bijzondere commissie 
buitenlandse inmenging en desinformatie, 
na te denken over de oprichting, op korte 
termijn, van een Europese organisatie die 
zich inzet voor de bestrijding van 
buitenlandse inmenging; dringt er bij de 
Commissie en de Raad op aan om de 
samenwerking met het Parlement op dit 
gebied te intensiveren, omdat de 
bescherming van onze democratische 
instellingen een belangrijke bevoegdheid 
van het Parlement is; benadrukt dat de 
oprichting van agentschappen op 
Europees niveau voor elk nieuw probleem 
dat zich voordoet niet de oplossing is en 
dat in dit geval het sterk aanraden van 
beschermingsmaatregelen ten aanzien 
van de internetgiganten veel 
doeltreffender blijkt te zijn, bijvoorbeeld 
door middel van de invoering van 
transparantielabels;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt er bij de Commissie en de 
Raad om aan om, in overeenstemming 
met het standpunt van de bijzondere 
commissie buitenlandse inmenging en 
desinformatie, na te denken over de 
oprichting, op korte termijn, van een 
Europese organisatie die zich inzet voor 
de bestrijding van buitenlandse 
inmenging; dringt er bij de Commissie en 
de Raad op aan om de samenwerking met 

15. dringt er bij de Commissie en de 
Raad op aan om de samenwerking met het 
Parlement op het gebied van inmenging te 
intensiveren, omdat de bescherming van 
onze democratische instellingen een 
belangrijke bevoegdheid van het Parlement 
is;
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het Parlement op dit gebied te intensiveren, 
omdat de bescherming van onze 
democratische instellingen een belangrijke 
bevoegdheid van het Parlement is;

Or. fr

Amendement 241
Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt er bij de Commissie en de 
Raad om aan om, in overeenstemming 
met het standpunt van de bijzondere 
commissie buitenlandse inmenging en 
desinformatie, na te denken over de 
oprichting, op korte termijn, van een 
Europese organisatie die zich inzet voor 
de bestrijding van buitenlandse 
inmenging; dringt er bij de Commissie en 
de Raad op aan om de samenwerking met 
het Parlement op dit gebied te intensiveren, 
omdat de bescherming van onze 
democratische instellingen een belangrijke 
bevoegdheid van het Parlement is;

15. dringt er bij de Commissie en de 
Raad op aan om de samenwerking met het 
Parlement met betrekking tot de 
bestrijding van buitenlandse inmenging te 
intensiveren, omdat de bescherming van 
onze democratische instellingen een 
belangrijke bevoegdheid van het Parlement 
is;

Or. en

Amendement 242
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira, Raphaël Glucksmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt er bij de Commissie en de 
Raad om aan om, in overeenstemming met 
het standpunt van de bijzondere 
commissie buitenlandse inmenging en 
desinformatie, na te denken over de 

15. dringt er bij de Commissie en de 
Raad op aan om alle nodige maatregelen 
te treffen om buitenlandse inmenging 
doeltreffend te bestrijden, en de 
aanbevelingen van de bijzondere 
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oprichting, op korte termijn, van een 
Europese organisatie die zich inzet voor de 
bestrijding van buitenlandse inmenging; 
dringt er bij de Commissie en de Raad op 
aan om de samenwerking met het 
Parlement op dit gebied te intensiveren, 
omdat de bescherming van onze 
democratische instellingen een 
belangrijke bevoegdheid van het 
Parlement is;

commissie buitenlandse inmenging in alle 
democratische processen in de Europese 
Unie, met inbegrip van desinformatie, uit 
te voeren zodra zijn conclusies zijn 
uitgebracht en vóór de volgende Europese 
verkiezingen;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt er bij de Commissie en de 
Raad om aan om, in overeenstemming met 
het standpunt van de bijzondere 
commissie buitenlandse inmenging en 
desinformatie, na te denken over de 
oprichting, op korte termijn, van een 
Europese organisatie die zich inzet voor 
de bestrijding van buitenlandse 
inmenging; dringt er bij de Commissie en 
de Raad op aan om de samenwerking met 
het Parlement op dit gebied te intensiveren, 
omdat de bescherming van onze 
democratische instellingen een belangrijke 
bevoegdheid van het Parlement is;

15. dringt er bij de Commissie en de 
Raad op aan om volop samen te werken 
met de nieuwe bijzondere commissie 
buitenlandse inmenging, rekening 
houdend met de resultaten van haar 
werkzaamheden; dringt er bij de 
Commissie en de Raad op aan om de 
samenwerking met het Parlement op dit 
gebied te intensiveren, omdat de 
bescherming van onze democratische 
instellingen een belangrijke bevoegdheid 
van het Parlement is;

Or. en

Amendement 244
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. dringt er bij de Commissie en de 
Raad om aan om, in overeenstemming met 
het standpunt van de bijzondere commissie 
buitenlandse inmenging en desinformatie, 
na te denken over de oprichting, op korte 
termijn, van een Europese organisatie die 
zich inzet voor de bestrijding van 
buitenlandse inmenging; dringt er bij de 
Commissie en de Raad op aan om de 
samenwerking met het Parlement op dit 
gebied te intensiveren, omdat de 
bescherming van onze democratische 
instellingen een belangrijke bevoegdheid 
van het Parlement is;

15. dringt er bij de Commissie en de 
Raad op aan om, in overeenstemming met 
het standpunt van de bijzondere commissie 
buitenlandse inmenging en desinformatie, 
na te denken over de oprichting, op korte 
termijn, van een sterke Europese 
verkiezingsautoriteit die zich inzet voor de 
bestrijding van buitenlandse inmenging; 
dringt er bij de Commissie en de Raad op 
aan om de samenwerking met het 
Parlement op dit gebied te intensiveren, 
omdat de bescherming van onze 
democratische instellingen een belangrijke 
bevoegdheid van het Parlement is;

Or. en

Amendement 245
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. wijst op de belangrijke rol van 
Europese politieke partijen en stichtingen 
bij de bevordering van een Europees 
politiek debat; wijst er evenwel op dat 
Europese politieke partijen vanwege 
restricties op Europees en nationaal 
niveau geen volwaardige Europese 
verkiezingscampagne kunnen voeren; 
benadrukt voorts dat Europese politieke 
partijen geen campagne mogen voeren in 
het kader van referenda die betrekking 
hebben op Europese aangelegenheden of 
internationale handelsovereenkomsten, en 
dat dus ook niet mochten in het kader van 
het referendum dat in 2016 in het VK 
werd gehouden over het EU-
lidmaatschap;

Schrappen
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Or. es

Amendement 246
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. wijst op de belangrijke rol van 
Europese politieke partijen en stichtingen 
bij de bevordering van een Europees 
politiek debat; wijst er evenwel op dat 
Europese politieke partijen vanwege 
restricties op Europees en nationaal niveau 
geen volwaardige Europese 
verkiezingscampagne kunnen voeren; 
benadrukt voorts dat Europese politieke 
partijen geen campagne mogen voeren in 
het kader van referenda die betrekking 
hebben op Europese aangelegenheden of 
internationale handelsovereenkomsten, en 
dat dus ook niet mochten in het kader van 
het referendum dat in 2016 in het VK werd 
gehouden over het EU-lidmaatschap;

16. wijst op de belangrijke rol van 
Europese politieke partijen en stichtingen 
bij de bevordering van een Europees 
politiek debat; wijst er evenwel op dat 
Europese politieke partijen vanwege 
restricties op Europees en nationaal niveau 
geen volwaardige Europese 
verkiezingscampagne kunnen voeren; 
benadrukt voorts dat Europese politieke 
partijen geen campagne mogen voeren in 
het kader van referenda die betrekking 
hebben op Europese aangelegenheden of 
internationale handelsovereenkomsten, en 
dat dus ook niet mochten in het kader van 
het referendum dat in 2016 in het VK werd 
gehouden over het EU-lidmaatschap; 
dringt aan op de verdere afstemming van 
wetgeving op nationaal en EU-niveau 
teneinde in de hele EU een gelijk 
speelveld ten behoeve van de Europese 
verkiezingen te creëren; stelt voor de 
zichtbaarheid van de Europese politieke 
partijen te vergroten door hun naam en 
logo op de stembiljetten af te drukken, en 
raadt aan hetzelfde te doen voor alle 
materialen die worden gebruikt in 
Europese verkiezingscampagnes;

Or. en

Amendement 247
Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. wijst op de belangrijke rol van 
Europese politieke partijen en stichtingen 
bij de bevordering van een Europees 
politiek debat; wijst er evenwel op dat 
Europese politieke partijen vanwege 
restricties op Europees en nationaal niveau 
geen volwaardige Europese 
verkiezingscampagne kunnen voeren; 
benadrukt voorts dat Europese politieke 
partijen geen campagne mogen voeren in 
het kader van referenda die betrekking 
hebben op Europese aangelegenheden of 
internationale handelsovereenkomsten, en 
dat dus ook niet mochten in het kader van 
het referendum dat in 2016 in het VK 
werd gehouden over het EU-
lidmaatschap;

16. wijst op de belangrijke rol van 
Europese politieke partijen en stichtingen 
bij de bevordering van een Europees 
politiek debat; wijst er evenwel op dat 
Europese politieke partijen vanwege 
restricties op Europees en nationaal niveau 
geen volwaardige Europese 
verkiezingscampagne kunnen voeren; 
benadrukt voorts dat Europese politieke 
partijen geen campagne mogen voeren in 
het kader van referenda die betrekking 
hebben op Europese aangelegenheden;

Or. fr

Amendement 248
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. wijst op de belangrijke rol van 
Europese politieke partijen en stichtingen 
bij de bevordering van een Europees 
politiek debat; wijst er evenwel op dat 
Europese politieke partijen vanwege 
restricties op Europees en nationaal niveau 
geen volwaardige Europese 
verkiezingscampagne kunnen voeren; 
benadrukt voorts dat Europese politieke 
partijen geen campagne mogen voeren in 
het kader van referenda die betrekking 
hebben op Europese aangelegenheden of 
internationale handelsovereenkomsten, en 
dat dus ook niet mochten in het kader van 
het referendum dat in 2016 in het VK werd 

16. wijst op de belangrijke rol van 
Europese politieke partijen, politieke 
bewegingen en stichtingen bij de 
bevordering van een Europees politiek 
debat; wijst er evenwel op dat Europese 
politieke partijen vanwege restricties op 
Europees en nationaal niveau geen 
volwaardige Europese 
verkiezingscampagne kunnen voeren; 
benadrukt voorts dat Europese politieke 
partijen geen campagne mogen voeren in 
het kader van referenda die betrekking 
hebben op Europese aangelegenheden 
zoals internationale 
handelsovereenkomsten, en dat dus ook 
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gehouden over het EU-lidmaatschap; niet mochten in het kader van het 
referendum dat in 2016 in het VK werd 
gehouden over het EU-lidmaatschap;

Or. en

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is van mening dat de 
verkiezingsmanifesten van Europese 
politieke partijen voorafgaand aan de 
verkiezingen bekend moeten zijn en dat 
hiertoe duidelijke en transparante 
campagnevoorschriften nodig zijn; 
onderstreept dat de Europese 
verkiezingsregels de Europese 
partijdemocratie moeten bevorderen, 
onder meer door partijen die zich 
kandidaat stellen in de Europese 
verkiezingen te verplichten het Europese 
partijlogo (naast het nationale logo) af te 
laten drukken op de stembiljetten;

Or. en

Amendement 250
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. pleit voor wijziging van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 
1141/2014 van het Europees Parlement en 

Schrappen
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de Raad betreffende het statuut en de 
financiering van Europese politieke 
partijen en Europese politieke 
stichtingen16, in die zin dat Europese 
politieke partijen en stichtingen volledig 
op het politieke toneel mogen meedraaien, 
waarbij de transparantie van hun 
financiering dient te worden vergroot, met 
name wat betreft van buiten de EU 
afkomstige middelen waarover bij 
Europese politieke partijen aangesloten 
partijen beschikken;
_________________
16 PB L 317 van 4.11.2014, blz. 1.

Or. es

Amendement 251
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. pleit voor wijziging van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 
van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende het statuut en de financiering 
van Europese politieke partijen en 
Europese politieke stichtingen16, in die zin 
dat Europese politieke partijen en 
stichtingen volledig op het politieke toneel 
mogen meedraaien, waarbij de 
transparantie van hun financiering dient te 
worden vergroot, met name wat betreft van 
buiten de EU afkomstige middelen 
waarover bij Europese politieke partijen 
aangesloten partijen beschikken;

17. pleit voor wijziging van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 
van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende het statuut en de financiering 
van Europese politieke partijen en 
Europese politieke stichtingen, in die zin 
dat Europese politieke partijen en 
stichtingen volledig op het politieke toneel 
mogen meedraaien, campagne mogen 
voeren, over de grenzen heen 
campagnefinanciering mogen ontvangen 
en zich verkiesbaar kunnen stellen in de 
Europese verkiezingen, teneinde de 
transparantie van hun financiering te 
vergroten, met name wat betreft van buiten 
de EU afkomstige middelen waarover bij 
Europese politieke partijen aangesloten 
partijen beschikken, en donaties van 
rechtspersonen worden verboden; 
benadrukt desalniettemin dat 
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lidmaatschapsgelden van partijen in derde 
landen moeten worden toegestaan 
teneinde de banden met de nationale 
partijen uit de huidige en toekomstige 
kandidaat-lidstaten te versterken;

_________________
16 PB L 317 van 4.11.2014, blz. 1.

Or. en

Amendement 252
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. pleit voor wijziging van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 
van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende het statuut en de financiering 
van Europese politieke partijen en 
Europese politieke stichtingen16, in die zin 
dat Europese politieke partijen en 
stichtingen volledig op het politieke toneel 
mogen meedraaien, waarbij de 
transparantie van hun financiering dient te 
worden vergroot, met name wat betreft van 
buiten de EU afkomstige middelen 
waarover bij Europese politieke partijen 
aangesloten partijen beschikken;

17. pleit voor wijziging van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 
van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende het statuut en de financiering 
van Europese politieke partijen en 
Europese politieke stichtingen16, in die zin 
dat Europese politieke partijen en 
stichtingen volledig op het politieke toneel 
mogen meedraaien, waarbij de 
transparantie van hun financiering dient te 
worden vergroot, met name wat betreft het 
beheer van middelen die afkomstig zijn 
van de Europese begroting en van buiten 
de EU afkomstige middelen waarover bij 
Europese politieke partijen aangesloten 
partijen beschikken;

_________________ _________________
16 PB L 317 van 14.12.1999, blz. 1. 16 PB L 317 van 14.12.1999, blz. 1.

Or. it

Amendement 253
Gerolf Annemans, Gilles Lebreton

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. pleit voor wijziging van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 
van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende het statuut en de financiering 
van Europese politieke partijen en 
Europese politieke stichtingen16, in die zin 
dat Europese politieke partijen en 
stichtingen volledig op het politieke toneel 
mogen meedraaien, waarbij de 
transparantie van hun financiering dient te 
worden vergroot, met name wat betreft van 
buiten de EU afkomstige middelen 
waarover bij Europese politieke partijen 
aangesloten partijen beschikken;

17. pleit voor wijziging van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 
van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende het statuut en de financiering 
van Europese politieke partijen en 
Europese politieke stichtingen16, in die zin 
dat Europese politieke partijen en 
stichtingen de transparantie van hun 
financiering kunnen vergroten, met name 
wat betreft van buiten de EU afkomstige 
middelen waarover bij Europese politieke 
partijen aangesloten partijen beschikken;

_________________ _________________
16 PB L 317 van 4.11.2014, blz. 1. 16 PB L 317 van 4.11.2014, blz. 1.

Or. fr

Amendement 254
Loránt Vincze

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. wijst op het feit dat de 
verkiezingsmanifesten van Europese 
politieke partijen voorafgaand aan de 
verkiezingen nog altijd geen wezenlijk 
deel uitmaakten van het politiek debat; 
betreurt ten zeerste dat er gevallen waren 
waarin het debat niet op EU-kwesties was 
gericht, maar op nationale onderwerpen, 
zonder een rechtstreeks verband met de 
EU-beleidsvorming; is van mening dat de 
Europese dimensie van de verkiezingen 
met name kan worden vergroot door de 
burgers van meer informatie te voorzien 
over de door de EU genomen besluiten, en 
de impact van deze besluiten op hun 
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dagelijks leven;

Or. en

Amendement 255
Gerolf Annemans, Gilles Lebreton

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. benadrukt niettemin dat deze 
verordening uit 2014 al tweemaal is 
gewijzigd1 bis; stelt met bezorgdheid vast 
dat de laatste wijziging slechts tweemaal 
vóór de Europese verkiezingen van mei 
2019 heeft plaatsgevonden in strijd met de 
aanbevelingen van de Commissie van 
Venetië1 ter; wijst erop dat een nieuwe 
herziening het vertrouwen van de burgers 
in de Europese partijen en stichtingen 
waarschijnlijk niet zou vergroten;
_________________
1 bis PB L 114I van 4.5.2018, blz. 1. PB 
L 85I van 27.3.2019, blz. 7.
1 ter “De stabiliteit van het recht is een 
bepalende voorwaarde voor de 
geloofwaardigheid van de 
verkiezingsprocessen. Bijgevolg moet 
worden gezorgd voor de stabiliteit van het 
kiesrecht om het te beschermen tegen 
politieke manipulatie.” Gezamenlijke 
richtsnoeren voor het voorkomen van en 
reageren op misbruik van administratieve 
middelen tijdens de verkiezingsprocessen, 
studie nr. 778/2014 van de Commissie van 
Venetië – Straatsburg, Warschau, 
14 maart 2016.

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. is van mening dat de invoering van 
een jaarlijkse Europese Week in alle 
nationale parlementen tegelijkertijd, met 
debatten tussen parlementariërs, 
Eurocommissarissen, EP-leden en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld over het 
werkprogramma van de Commissie, de 
groei van het daarmee samenhangende 
interparlementaire publieke domein zou 
ondersteunen en de berichtgeving over de 
Europese maatregelen op nationaal 
niveau zou verbeteren;

Or. en

Amendement 257
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. dringt aan op een gecoördineerde 
strategie op Europees niveau om te 
waarborgen dat de Europese verkiezingen 
aandacht krijgen in de media, met name 
door te verzekeren dat de politieke 
platforms van de verschillende Europese 
politieke partijen aan bod komen, dat 
kandidaten die zich in de verschillende 
lidstaten verkiesbaar stellen in de 
Europese verkiezingen worden 
uitgenodigd, en dat er aandacht in de pers 
is voor campagneactiviteiten;
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Or. en

Amendement 258
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. spoort de publieke omroepen aan 
debatten tussen lijsttrekkers te 
organiseren en uit te zenden, alsook 
tussen kandidaten voor het Europees 
Parlement, als onderdeel van hun taak om 
het publiek te informeren;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van oordeel dat de uitslag van de 
Europese verkiezingen een duidelijk 
signaal is dat er grondig moet worden 
nagedacht over de institutionele aspecten 
van de EU, zodat de burgers, 
maatschappelijke organisaties en hun 
vertegenwoordigers vorm kunnen geven 
aan de toekomst van de Unie; dringt er 
daarom bij alle institutionele partners op 
aan om hun verantwoordelijkheid te nemen 
en bij de Conferentie over de toekomst van 
Europa een hoog ambitieniveau na te 
streven;

18. is van oordeel dat de uitslag van de 
Europese verkiezingen een duidelijk 
signaal is dat er grondig moet worden 
nagedacht over de institutionele aspecten 
van de EU, zodat de burgers, 
maatschappelijke organisaties en hun 
vertegenwoordigers vorm kunnen geven 
aan de toekomst van de Unie; onderstreept 
dat het als gevolg van de COVID-19-
uitbraak nog dringender is een 
institutioneel hervormingsproces op 
Europees niveau tot stand te brengen; 
dringt er daarom bij alle institutionele 
partners op aan om hun 
verantwoordelijkheid te nemen en bij de 
Conferentie over de toekomst van Europa 
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een hoog ambitieniveau na te streven, en 
een vervolg te geven aan zijn conclusies 
teneinde belangrijke en concrete 
veranderingen door te voeren in de 
beleidsterreinen en institutionele 
architectuur van de EU; is van mening 
dat de Conferentie over de toekomst van 
Europa naar aanleiding van de COVID-
19-crisis de gelegenheid zal bieden voor 
een grondige bezinning over het Europees 
herstel, met name de noodzaak om het 
Europese sociaaleconomische model 
gericht op solidariteit en cohesie opnieuw 
te beoordelen;

Or. en

Amendement 260
Jorge Buxadé Villalba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van oordeel dat de uitslag van de 
Europese verkiezingen een duidelijk 
signaal is dat er grondig moet worden 
nagedacht over de institutionele aspecten 
van de EU, zodat de burgers, 
maatschappelijke organisaties en hun 
vertegenwoordigers vorm kunnen geven 
aan de toekomst van de Unie; dringt er 
daarom bij alle institutionele partners op 
aan om hun verantwoordelijkheid te 
nemen en bij de Conferentie over de 
toekomst van Europa een hoog 
ambitieniveau na te streven;

18. is van oordeel dat de uitslag van de 
Europese verkiezingen een duidelijk 
signaal is dat er grondig moet worden 
nagedacht over de institutionele aspecten 
van de EU, zodat de burgers, 
maatschappelijke organisaties en hun 
vertegenwoordigers vorm kunnen geven 
aan de toekomst van de Unie; benadrukt 
dat de huidige samenstelling van het 
Parlement aantoont dat een groot deel 
van de burgers van de lidstaten geen heil 
ziet in een grotere Europese integratie als 
oplossing voor hun problemen, maar wel 
in een gezamenlijk en efficiënt optreden, 
wanneer dit een Europese meerwaarde 
oplevert; dringt er daarom bij alle 
institutionele partners op aan om in de 
nasleep van de coronacrisis een 
Conferentie over de toekomst van Europa 
te organiseren zonder vooraf vastgestelde 
standpunten en waar alle ideeën vrijelijk 



PE653.777v01-00 146/149 AM\1210438NL.docx

NL

worden besproken;

Or. es

Amendement 261
Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van oordeel dat de uitslag van de 
Europese verkiezingen een duidelijk 
signaal is dat er grondig moet worden 
nagedacht over de institutionele aspecten 
van de EU, zodat de burgers, 
maatschappelijke organisaties en hun 
vertegenwoordigers vorm kunnen geven 
aan de toekomst van de Unie; dringt er 
daarom bij alle institutionele partners op 
aan om hun verantwoordelijkheid te nemen 
en bij de Conferentie over de toekomst van 
Europa een hoog ambitieniveau na te 
streven;

18. is van oordeel dat de uitslag van de 
Europese verkiezingen een duidelijk 
signaal is dat er grondig moet worden 
nagedacht over de institutionele aspecten 
van de EU, zodat de burgers, 
maatschappelijke organisaties en hun 
vertegenwoordigers via nationale 
democratische raadplegingen vorm 
kunnen geven aan de toekomst van de 
Unie; dringt er daarom bij alle 
institutionele partners op aan om hun 
verantwoordelijkheid te nemen en bij de 
Conferentie over de toekomst van Europa 
een hoog ambitieniveau na te streven en 
alle opties open te laten om in te spelen op 
de cruciale uitdagingen waar de EU voor 
staat, zoals sociale dumping, ongelijkheid 
en klimaatverandering;

Or. fr

Amendement 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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van oordeel dat de uitslag van de 18. is van oordeel dat de uitslag van de 
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Europese verkiezingen een duidelijk 
signaal is dat er grondig moet worden 
nagedacht over de institutionele aspecten 
van de EU, zodat de burgers, 
maatschappelijke organisaties en hun 
vertegenwoordigers vorm kunnen geven 
aan de toekomst van de Unie; dringt er 
daarom bij alle institutionele partners op 
aan om hun verantwoordelijkheid te nemen 
en bij de Conferentie over de toekomst van 
Europa een hoog ambitieniveau na te 
streven;

Europese verkiezingen de gelegenheid 
biedt om grondig na te denken over de 
toekomst van de Unie; dringt er daarom bij 
alle institutionele partners op aan om hun 
verantwoordelijkheid te nemen en een 
ambitieuze, interactieve en inclusieve 
Conferentie over de toekomst van Europa 
na te streven die ruimte biedt aan burgers, 
het maatschappelijk middenveld en hun 
vertegenwoordigers, en de representatieve 
democratie kan versterken, alsook de 
veerkracht van de EU door concrete 
resultaten te boeken ten behoeve van de 
burgers, onder meer op het gebied van 
veiligheid en de bescherming van de 
gezondheid;

Or. en

Amendement 263
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van oordeel dat de uitslag van de 
Europese verkiezingen een duidelijk 
signaal is dat er grondig moet worden 
nagedacht over de institutionele aspecten 
van de EU, zodat de burgers, 
maatschappelijke organisaties en hun 
vertegenwoordigers vorm kunnen geven 
aan de toekomst van de Unie; dringt er 
daarom bij alle institutionele partners op 
aan om hun verantwoordelijkheid te nemen 
en bij de Conferentie over de toekomst van 
Europa een hoog ambitieniveau na te 
streven;

18. is van oordeel dat de uitslag van de 
Europese verkiezingen een duidelijk 
signaal is dat er grondig moet worden 
nagedacht over de institutionele aspecten 
van de EU, zodat de burgers, 
maatschappelijke organisaties en hun 
vertegenwoordigers vorm kunnen geven 
aan de toekomst van de Unie; dringt er 
daarom bij alle institutionele partners op 
aan om hun verantwoordelijkheid te nemen 
en bij de Conferentie over de toekomst van 
Europa een hoog ambitieniveau na te 
streven door zonder enige beperkingen 
een concrete doorbraak na te streven die 
nodig is om het Europees project een 
nieuwe impuls te geven;

Or. it
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Amendement 264
Brice Hortefeux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van oordeel dat de uitslag van de 
Europese verkiezingen een duidelijk 
signaal is dat er grondig moet worden 
nagedacht over de institutionele aspecten 
van de EU, zodat de burgers, 
maatschappelijke organisaties en hun 
vertegenwoordigers vorm kunnen geven 
aan de toekomst van de Unie; dringt er 
daarom bij alle institutionele partners op 
aan om hun verantwoordelijkheid te nemen 
en bij de Conferentie over de toekomst van 
Europa een hoog ambitieniveau na te 
streven;

18. is van oordeel dat de uitslag van de 
Europese verkiezingen een duidelijk 
signaal is dat er grondig moet worden 
nagedacht over de institutionele aspecten 
van de EU, zodat de burgers, 
maatschappelijke organisaties en hun 
vertegenwoordigers vorm kunnen geven 
aan de toekomst van de Unie; dringt er 
daarom bij alle institutionele partners op 
aan om hun verantwoordelijkheid te nemen 
en op het geschikte moment bij de 
Conferentie over de toekomst van Europa 
een hoog ambitieniveau na te streven;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van oordeel dat de uitslag van de 
Europese verkiezingen een duidelijk 
signaal is dat er grondig moet worden 
nagedacht over de institutionele aspecten 
van de EU, zodat de burgers, 
maatschappelijke organisaties en hun 
vertegenwoordigers vorm kunnen geven 
aan de toekomst van de Unie; dringt er 
daarom bij alle institutionele partners op 
aan om hun verantwoordelijkheid te nemen 
en bij de Conferentie over de toekomst van 
Europa een hoog ambitieniveau na te 
streven;

18. is van oordeel dat de uitslag van de 
Europese verkiezingen een duidelijk 
signaal is dat er grondig moet worden 
nagedacht over de institutionele aspecten 
van de EU, zodat de lidstaten, de burgers 
en hun vertegenwoordigers vorm kunnen 
geven aan de toekomst van de Unie; dringt 
er daarom bij alle institutionele partners op 
aan om hun verantwoordelijkheid te nemen 
en bij de Conferentie over de toekomst van 
Europa een hoog ambitieniveau na te 
streven;
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Or. fr


