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Poprawka 1
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 2 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Kartę praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w 
szczególności jej art. 39 i art. 52 ust. 1,

Or. en

Poprawka 2
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Umocowanie 2 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Powszechną 
deklarację praw człowieka, w 
szczególności jej art. 21,

Or. fr

Poprawka 3
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Umocowanie 2 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Międzynarodowy 
pakt praw obywatelskich i politycznych, w 
szczególności jego art. 25,

Or. fr
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Poprawka 4
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Umocowanie 2 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Konwencję ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych, w 
szczególności jej art. 29,

Or. fr

Poprawka 5
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Umocowanie 2 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Europejski filar 
praw socjalnych, w szczególności jego 
zasadę nr 1,

Or. fr

Poprawka 6
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Umocowanie 2 e (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Kartę praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w 
szczególności jej art. 21,

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Umocowanie 14 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie stanu 
debaty nad przyszłością Europy,

Or. en

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

Projekt rezolucji
Umocowanie 16 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją decyzję z dnia 
18 czerwca 2020 r. w sprawie powołania, 
kompetencji, składu liczbowego i długości 
kadencji Komisji Specjalnej ds. Obcych 
Ingerencji we Wszystkie Procesy 
Demokratyczne w Unii Europejskiej, w 
tym Dezinformacji,

Or. en

Poprawka 9
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 16 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wyrok Trybunału 
Unii Europejskiej (wielka izba) z dnia 19 
grudnia 2019 r. w sprawie C-502/19 
(orzeczenie w trybie prejudycjalnym w 
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sprawie Junqueras Vies),

Or. en

Poprawka 10
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Umocowanie 16 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając petycję nr 
0563/2019, którą złożył R.S. (Niemcy), w 
sprawie odmowy prawa do figurowania w 
spisie wyborców,

Or. fr

Poprawka 11
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Umocowanie 16 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając raport informacyjny 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego w sprawie rzeczywistych 
praw osób z niepełnosprawnościami do 
głosowania w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego w marcu 2019 r.1a,
_________________
1a https://www.eesc.europa.eu/pl/our-
work/opinions-information-
reports/information-reports/real-right-
persons-disabilities-vote-european-
parliament-elections-information-report

Or. fr
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Poprawka 12
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Umocowanie 16 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając prace Unii 
Międzyparlamentarnej (UIP) nad 
równością płci, w szczególności jej plan 
działania dla parlamentów 
uwzględniających aspekt płci1a,
_________________
1a 
https://www.ipu.org/fr/ressources/publicat
ions/reference/2016-07/plan-daction-
pour-des-parlements-sensibles-au-genre

Or. fr

Poprawka 13
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Umocowanie 17

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 54 Regulaminu, – uwzględniając Regulamin, w 
szczególności jego art. 54,

Or. fr

Poprawka 14
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że w wyborach 
europejskich w 2019 r. odnotowano 
najwyższą frekwencję spośród wszystkich 

A. mając na uwadze, że w wyborach 
europejskich w 2019 r. odnotowano 
najwyższą frekwencję spośród wszystkich 
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wyborów do Parlamentu Europejskiego, 
które odbyły się w ciągu ostatnich 20 lat, 
wynoszącą 50,2 % (wzrost o osiem 
punktów procentowych w porównaniu z 
2014 r.), co stanowi pozytywny sygnał, że 
według obywateli Unii Europejskiej wiele 
ich problemów można rozwiązać na 
szczeblu UE;

wyborów do Parlamentu Europejskiego, 
które odbyły się w ciągu ostatnich 20 lat, 
wynoszącą 50,2 % (wzrost o osiem 
punktów procentowych w porównaniu z 
2014 r.), co stanowi pozytywny sygnał, że 
według obywateli Unii Europejskiej wiele 
ich problemów można rozwiązać na 
szczeblu UE; mając na uwadze, że nie 
można być usatysfakcjonowanym z 
powodu wyborów, w których wzięła udział 
tylko połowa obywateli; mając ponadto na 
uwadze, że liczba ta kryje znaczne różnice 
między państwami członkowskimi; mając 
na uwadze, że tylko 18 % osób objętych 
sondażem stwierdziło, że ich zdaniem ich 
głos „może coś zmienić”1a; mając wobec 
tego na uwadze, że wzrost frekwencji nie 
może być jedynym obserwowanym 
kryterium; mając na uwadze, że wybory 
wykazały również niezadowolenie części 
populacji z europejskiego projektu i jego 
aktualnej polityki;
_________________
1a https://www.europarl.europa.eu/at-
your-service/files/be-
heard/eurobarometer/2019/post-election-
survey-2019-complete-results/report/en-
post-election-survey-2019-report.pdf

Or. fr

Poprawka 15
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że w wyborach 
europejskich w 2019 r. odnotowano 
najwyższą frekwencję spośród wszystkich 
wyborów do Parlamentu Europejskiego, 
które odbyły się w ciągu ostatnich 20 lat, 
wynoszącą 50,2 % (wzrost o osiem 
punktów procentowych w porównaniu z 

A. mając na uwadze, że w wyborach 
europejskich w 2019 r. odnotowano 
najwyższą frekwencję spośród wszystkich 
wyborów do Parlamentu Europejskiego, 
które odbyły się w ciągu ostatnich 20 lat, 
wynoszącą 50,2 % (wzrost o osiem 
punktów procentowych w porównaniu z 
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2014 r.), co stanowi pozytywny sygnał, że 
według obywateli Unii Europejskiej wiele 
ich problemów można rozwiązać na 
szczeblu UE;

2014 r.);

Or. es

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

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że w wyborach 
europejskich w 2019 r. odnotowano 
najwyższą frekwencję spośród wszystkich 
wyborów do Parlamentu Europejskiego, 
które odbyły się w ciągu ostatnich 20 lat, 
wynoszącą 50,2 % (wzrost o osiem 
punktów procentowych w porównaniu z 
2014 r.), co stanowi pozytywny sygnał, że 
według obywateli Unii Europejskiej wiele 
ich problemów można rozwiązać na 
szczeblu UE;

A. mając na uwadze, że w wyborach 
europejskich w 2019 r. odnotowano 
najwyższą frekwencję spośród wszystkich 
wyborów do Parlamentu Europejskiego, 
które odbyły się w ciągu ostatnich 20 lat, 
wynoszącą 50,2 % (wzrost o osiem 
punktów procentowych w porównaniu z 
2014 r.), co stanowi pozytywny sygnał, że 
według obywateli Unii Europejskiej wiele 
ich problemów można rozwiązać na 
szczeblu UE; mając na uwadze, że 
frekwencja odnotowana w 2019 r. jest 
mimo to niska i że należy zrobić więcej, 
aby zwiększyć udział w wyborach 
unijnych;

Or. en

Poprawka 17
Brice Hortefeux

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że w wyborach 
europejskich w 2019 r. odnotowano 
najwyższą frekwencję spośród wszystkich 

A. mając na uwadze, że w wyborach 
europejskich w 2019 r. odnotowano 
najwyższą frekwencję spośród wszystkich 
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wyborów do Parlamentu Europejskiego, 
które odbyły się w ciągu ostatnich 20 lat, 
wynoszącą 50,2 % (wzrost o osiem 
punktów procentowych w porównaniu z 
2014 r.), co stanowi pozytywny sygnał, że 
według obywateli Unii Europejskiej wiele 
ich problemów można rozwiązać na 
szczeblu UE;

wyborów do Parlamentu Europejskiego, 
które odbyły się w ciągu ostatnich 20 lat, 
wynoszącą 50,6 % (wzrost o osiem 
punktów procentowych w porównaniu z 
2014 r.), co stanowi pozytywny sygnał 
wskazujący na rosnące zainteresowanie 
obywateli Unii Europejskiej europejskim 
szczeblem decyzyjnym i wpływem, jaki 
regulacje europejskie mają na ich 
codzienne życie;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że, jak wynika z 
badania Eurobarometr przeprowadzonego 
na zlecenie Parlamentu Europejskiego po 
wyborach europejskich, stan gospodarki i 
stan środowiska były dla głosujących 
dwiema najważniejszymi kwestiami, co 
jasno świadczy o tym, że obywatele 
uczestniczący w wyborach europejskich 
pragną, aby w tych dwóch dziedzinach 
polityki objętych kompetencjami 
dzielonymi między UE i państwa 
członkowskie podejmowano więcej działań 
na szczeblu europejskim;

Or. en

Poprawka 19
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że właściwy 
dobór systemu wyborczego stwarza 
odpowiednie środowisko, w którym 
obywatele wierzą w podstawowe prawo 
demokracji, jakim jest głosowanie na 
swoich demokratycznie umocowanych 
przedstawicieli, a zarazem przedstawiciele 
polityczni słuchają wyborców i 
reprezentują ich interesy, przez co 
obywatele zyskują poczucie sprawczości;

Or. en

Poprawka 20
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że wyższa 
frekwencja po części wynikała z większego 
udziału osób młodych;

B. mając na uwadze, że wyższa 
frekwencja po części wynikała z większego 
udziału osób młodych, chociaż frekwencja 
osób powyżej 40 roku życia nadal jest o 
wiele wyższa; mając na uwadze, że ponad 
50 % młodych osób oddaje głos z poczucia 
obowiązku obywatelskiego i z uwagi na 
kryzys klimatyczny1a;
_________________
1a https://www.europarl.europa.eu/at-
your-service/files/be-
heard/eurobarometer/2019/post-election-
survey-2019-complete-results/report/en-
post-election-survey-2019-report.pdf 

Or. fr

Poprawka 21
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira, Gabriele Bischoff, 
Raphaël Glucksmann
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Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że nieustające 
zaangażowanie społeczeństwa 
obywatelskiego miało kluczowe znaczenie 
dla prowadzenia proeuropejskiego 
dyskursu przed wyborami europejskimi;

Or. en

Poprawka 22
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że wyższa 
frekwencja była ostatecznie związana z 
wyższymi wynikami osiągniętymi przez 
eurosceptyków, co należy traktować jako 
ostrzeżenie w odniesieniu do integracji 
europejskiej, zwłaszcza w kilku 
założycielskich państwach członkowskich, 
w których wybory wygrali skrajnie 
prawicowi ekstremiści i siły 
antyeuropejskie;

skreśla się

Or. es

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

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że wyższa 
frekwencja była ostatecznie związana z 
wyższymi wynikami osiągniętymi przez 

skreśla się
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eurosceptyków, co należy traktować jako 
ostrzeżenie w odniesieniu do integracji 
europejskiej, zwłaszcza w kilku 
założycielskich państwach członkowskich, 
w których wybory wygrali skrajnie 
prawicowi ekstremiści i siły 
antyeuropejskie;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że wyższa 
frekwencja była ostatecznie związana z 
wyższymi wynikami osiągniętymi przez 
eurosceptyków, co należy traktować jako 
ostrzeżenie w odniesieniu do integracji 
europejskiej, zwłaszcza w kilku 
założycielskich państwach członkowskich, 
w których wybory wygrali skrajnie 
prawicowi ekstremiści i siły 
antyeuropejskie;

C. mając na uwadze, że wyższa 
frekwencja była ostatecznie związana z 
wyższymi wynikami osiągniętymi przez 
eurosceptyków, co należy traktować jako 
ostrzeżenie w odniesieniu do integracji 
europejskiej;

Or. fr

Poprawka 25
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że wyższa 
frekwencja była ostatecznie związana z 
wyższymi wynikami osiągniętymi przez 
eurosceptyków, co należy traktować jako 

C. mając na uwadze, że wyższa 
frekwencja była związana zarówno z 
wyższymi wynikami osiągniętymi przez 
eurosceptyków, co należy traktować jako 
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ostrzeżenie w odniesieniu do integracji 
europejskiej, zwłaszcza w kilku 
założycielskich państwach członkowskich, 
w których wybory wygrali skrajnie 
prawicowi ekstremiści i siły 
antyeuropejskie;

ostrzeżenie w odniesieniu do integracji 
europejskiej, zwłaszcza w kilku 
założycielskich państwach członkowskich, 
w których wybory wygrali skrajnie 
prawicowi ekstremiści i siły 
antyeuropejskie, jak i z wyższymi 
wynikami partii proeuropejskich, na które 
oddały głosy młodsze pokolenia;

Or. en

Poprawka 26
Loránt Vincze

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że wyższa 
frekwencja była ostatecznie związana z 
wyższymi wynikami osiągniętymi przez 
eurosceptyków, co należy traktować jako 
ostrzeżenie w odniesieniu do integracji 
europejskiej, zwłaszcza w kilku 
założycielskich państwach członkowskich, 
w których wybory wygrali skrajnie 
prawicowi ekstremiści i siły 
antyeuropejskie;

C. mając na uwadze, że najwyższa od 
20 lat frekwencja świadczy o silnym 
zaangażowaniu obywateli w kształtowanie 
przyszłości Unii oraz że można wskazać 
wiele przyczyn takiego stanu rzeczy, 
takich jak wzrost liczby głosujących, 
którzy opowiadają się za UE lub którzy 
uważają, że ich głos może przyczynić się 
do zmian w UE1a;

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

Or. en

Poprawka 27
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Motyw C
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Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że wyższa 
frekwencja była ostatecznie związana z 
wyższymi wynikami osiągniętymi przez 
eurosceptyków, co należy traktować jako 
ostrzeżenie w odniesieniu do integracji 
europejskiej, zwłaszcza w kilku 
założycielskich państwach członkowskich, 
w których wybory wygrali skrajnie 
prawicowi ekstremiści i siły 
antyeuropejskie;

C. mając na uwadze, że wyższa 
frekwencja była ostatecznie związana z 
wyższymi wynikami osiągniętymi przez 
eurosceptyków, co należy traktować jako 
ostrzeżenie w odniesieniu do integracji 
europejskiej, zwłaszcza w kilku 
założycielskich państwach członkowskich, 
w których wybory wygrała skrajna 
prawica;

Or. fr

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że wyższa 
frekwencja była ostatecznie związana z 
wyższymi wynikami osiągniętymi przez 
eurosceptyków, co należy traktować jako 
ostrzeżenie w odniesieniu do integracji 
europejskiej, zwłaszcza w kilku 
założycielskich państwach członkowskich, 
w których wybory wygrali skrajnie 
prawicowi ekstremiści i siły 
antyeuropejskie;

C. mając na uwadze, że wyższa 
frekwencja nie powinna odwracać naszej 
uwagi od wyższych wyników osiągniętych 
przez ruchy eurosceptyczne, populistyczne 
i nacjonalistyczne; mając na uwadze, że 
wiele z tych radykalnych sił sytuujących 
się od lewej do prawej strony spektrum 
politycznego sprzeciwia się projektowi 
integracji UE;

Or. en

Poprawka 29
Brice Hortefeux

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że niewzięcie 
udziału w wyborach europejskich w 2019 
r. przez 49,4 % uprawnionych do 
głosowania jest pomimo wszystko bardzo 
wysoki, a wskaźnik frekwencji bardzo 
różnił się w poszczególnych państwach 
członkowskich;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że wyższa 
frekwencja jest również oznaką, że 
obywatele Unii chcą, aby UE szybko i 
skutecznie działała w ważnych kwestiach, 
takich jak: zmiana klimatu, migracja, 
ochrona praw podstawowych i 
demokratyzacja;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 31
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że wyższa 
frekwencja jest również oznaką, że 
obywatele Unii chcą, aby UE szybko i 
skutecznie działała w ważnych kwestiach, 
takich jak: zmiana klimatu, migracja, 

skreśla się
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ochrona praw podstawowych i 
demokratyzacja;

Or. es

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że wyższa 
frekwencja jest również oznaką, że 
obywatele Unii chcą, aby UE szybko i 
skutecznie działała w ważnych kwestiach, 
takich jak: zmiana klimatu, migracja, 
ochrona praw podstawowych i 
demokratyzacja;

D. mając na uwadze, że wyższa 
frekwencja jest również oznaką, że 
obywatele Unii chcą, aby UE szybko i 
skutecznie działała w ważnych kwestiach;

Or. en

Poprawka 33
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że wyższa 
frekwencja jest również oznaką, że 
obywatele Unii chcą, aby UE szybko i 
skutecznie działała w ważnych kwestiach, 
takich jak: zmiana klimatu, migracja, 
ochrona praw podstawowych i 
demokratyzacja;

D. mając na uwadze, że wyższa 
frekwencja jest również oznaką, że 
obywatele Unii chcą, aby UE szybko i 
skutecznie działała zgodnie z zasadami 
demokracji w ważnych kwestiach, takich 
jak: dumping socjalny, zmiana klimatu, 
migracja, ochrona praw podstawowych i 
demokratyzacja;

Or. fr
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Poprawka 34
Brice Hortefeux

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że wyższa 
frekwencja jest również oznaką, że 
obywatele Unii chcą, aby UE szybko i 
skutecznie działała w ważnych kwestiach, 
takich jak: zmiana klimatu, migracja, 
ochrona praw podstawowych i 
demokratyzacja;

D. mając na uwadze, że wyższa 
frekwencja jest również oznaką, że 
obywatele Unii chcą, aby UE szybko i 
skutecznie reagowała na ich 
najważniejsze problemy, którymi są 
zatrudnienie, koszty życia, opieka 
zdrowotna, zmiana klimatu i migracja;

Or. fr

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że musimy 
wykazywać większą efektywność i 
proaktywność pod względem 
wykorzystania wszystkich środków 
komunikacji, w tym technologii cyfrowej, 
w celu wspierania silnej więzi między 
europejskimi decyzjami politycznymi a 
poczuciem związku z instytucjami UE 
wśród wyborców;

Or. en

Poprawka 36
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
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Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze poprawę pod 
względem równości płci wśród posłów do 
Parlamentu Europejskiego (41 % kobiet w 
2019 r. – wzrost z 37 % w 2014 r.);

skreśla się

Or. es

Poprawka 37
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze poprawę pod 
względem równości płci wśród posłów do 
Parlamentu Europejskiego (41 % kobiet w 
2019 r. – wzrost z 37 % w 2014 r.);

E. mając na uwadze poprawę pod 
względem równości płci wśród posłów do 
Parlamentu Europejskiego (41 % kobiet w 
2019 r. – wzrost z 37 % w 2014 r.); mając 
na uwadze, że za tą liczbą kryją się 
znaczne różnice pomiędzy państwami 
członkowskimi i liczne wyzwania na 
drodze do osiągnięcia parytetu płci, w tym 
w komisjach parlamentarnych; mając na 
uwadze, że tylko w kilku państwach 
członkowskich partie polityczne mają 
ogólny obowiązek posiadania 
zrównoważonych i ułożonych 
naprzemiennie pod względem płci list 
kandydatów;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka
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E. mając na uwadze poprawę pod 
względem równości płci wśród posłów do 
Parlamentu Europejskiego (41 % kobiet w 
2019 r. – wzrost z 37 % w 2014 r.);

E. mając na uwadze poprawę pod 
względem równości płci wśród posłów do 
Parlamentu Europejskiego (41 % kobiet w 
2019 r. – wzrost z 37 % w 2014 r.); mając 
na uwadze, że Ursula von der Leyen to 
pierwsza kobieta na stanowisku 
przewodniczącego Komisji Europejskiej, a 
Komisja pod jej przewodnictwem 
odznacza się najwyższym w historii 
odsetkiem kobiet będących komisarzami, 
których jest 12;

Or. en

Poprawka 39
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze poprawę pod 
względem równości płci wśród posłów do 
Parlamentu Europejskiego (41 % kobiet w 
2019 r. – wzrost z 37 % w 2014 r.);

E. mając na uwadze, że zmniejszono 
różnicę w liczbie kobiet i mężczyzn wśród 
posłów do Parlamentu Europejskiego (41 
% kobiet w 2019 r. – wzrost z 37 % w 
2014 r.), nie osiągając jednak równowagi 
płci w Parlamencie;

Or. en

Poprawka 40
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że Unia 
Międzyparlamentarna (UIP), której 
członkiem stowarzyszonym jest Parlament 
Europejski, zachęca do proporcjonalnego 
i zrównoważonego udziału kobiet we 
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wszystkich komisjach, a nie tylko w 
komisjach zajmujących się sprawami 
kobiet, dzieci, równości płci, rodziny, 
zdrowia lub edukacji; mając na uwadze, 
że wynika to nie z chęci wprowadzenia 
„kobiecej wrażliwości” w prace tych 
komisji, lecz z dążenia do zachęcania 
kobiet do zajmowania odpowiedniej do ich 
znaczenia pozycji w społeczeństwie i 
dzielenia się swoim doświadczeniem;

Or. fr

Poprawka 41
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że zróżnicowane 
i wielokulturowe społeczeństwo Europy 
musi być lepiej reprezentowane w 
Parlamencie Europejskim;

Or. en

Poprawka 42
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Motyw E b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że na 
dwadzieścia komisji Parlamentu 
Europejskiego w składzie tylko dwóch 
kobiety przeważają nad mężczyznami: w 
Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 
(89 %) oraz Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych; mając na uwadze, że jedynie 
Komisja Ochrony Środowiska 
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Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności ma charakter 
parytetowy; mając na uwadze, że w 
Komisji Spraw Konstytucyjnych zasiada 
zaledwie 19,5 % kobiet, w Komisji 
Budżetowej 24 %, a w Komisji Spraw 
Zagranicznych 26 %; mając ponadto na 
uwadze, że liczby te nie uwzględniają 
podziału na członków i zastępców 
członków, gdzie zbyt często zastępczynie 
członków stosuje się jako zmienną 
dostosowawczą w celu zbliżenia się do 
parytetu;

Or. fr

Poprawka 43
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Motyw E c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ec. mając na uwadze, że bezpośrednio 
po wyborach do Parlamentu 
Europejskiego zaledwie 5 % posłów do PE 
wywodziło się z mniejszości etnicznych, 
chociaż stanowią one 10 % europejskiej 
populacji; mając ponadto na uwadze, że 
po odejściu brytyjskich posłów do PE 
jedynie 24 na 705 posłów nie jest rasy 
białej, o 7 mniej1a; 
_________________
1a ENAR, „Election Analysis – other 
minorities in the new European 
Parliament 2019–2025” (Analiza 
wyborów: mniejszości etniczne w nowym 
Parlamencie Europejskim 2019–2025): 
https://www.enar-eu.org/ENAR-s-
Election-Analysis-Ethnic-minorities-in-
the-new-European-Parliament-2019

Or. fr
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Poprawka 44
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Motyw E d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ed. mając na uwadze, że zawód posła 
nie należy do informacji wymaganych 
przez administrację; mając jednakże na 
uwadze, że praca zarobkowa wykonywana 
przez posłów przed wyborem musi zostać 
wyszczególniona w oświadczeniu 
majątkowym, lecz administracja 
Parlamentu Europejskiego nie dysponuje 
zestawionymi i publicznymi danymi z tych 
oświadczeń; mając na uwadze, że 
parlamenty krajowe prezentują takie 
informacje; mając na uwadze, że w 
związku z tym trudno jest stwierdzić, jakie 
grupy społeczne są reprezentowane w 
Parlamencie; mając na uwadze, że 
posiadanie i udostępnianie tych 
informacji służy dobru ogólnemu, aby 
przyczynić się do prawidłowego 
reprezentowania wszystkich kategorii 
społeczno-zawodowych w Parlamencie;

Or. fr

Poprawka 45
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Motyw E e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ee. mając na uwadze, że posługiwanie 
się językiem angielskim bez udziału 
tłumaczy ustnych podczas posiedzeń 
negocjacyjnych sprawozdawców i 
kontrsprawozdawców Parlamentu 
Europejskiego oraz często spóźnione 
tłumaczenia pisemne lub brak tłumaczeń 
tekstów instytucji europejskich stanowią 
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dodatkowy hamulec dla bardziej 
zróżnicowanego i reprezentatywnego 
przedstawicielstwa europejskich 
społeczeństw w Parlamencie 
Europejskim; 

Or. fr

Poprawka 46
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że 15 państw 
członkowskich nadal ogranicza prawa 
wyborcze osób z niepełnosprawnościami, 
uniemożliwiając w ten sposób znaczący 
udział i reprezentację tych obywateli w 
procesach demokratycznych;

F. mając na uwadze, że 15 państw 
członkowskich nadal ogranicza prawa 
wyborcze osób z niepełnosprawnościami, 
uniemożliwiając w ten sposób znaczący 
udział i reprezentację tych obywateli w 
procesach demokratycznych; mając na 
uwadze znaczenie zagwarantowania 
prawa wyborczego, zarówno w wymiarze 
prawnym, jak i praktycznym; mając na 
uwadze, że według danych EKES-u około 
800 000 obywateli Unii w 16 państwach 
członkowskich jest pozbawionych, w 
wyniku prawa obowiązującego w ich 
krajach, prawa do uczestnictwa w 
wyborach europejskich ze względu na 
niepełnosprawność lub problemy 
związane ze zdrowiem psychicznym; 
mając na uwadze, że wiele osób 
niepełnosprawnych pomimo posiadania 
możliwości skorzystania z innych, lepiej 
dostosowanych form głosowania, pragnie 
głosować w lokalu wyborczym; mając na 
uwadze, że w 12 państwach członkowskich 
przepisy krajowe nie pozwalają na zmianę 
lokalu wyborczego przypisanego według 
miejsca zamieszkania na inny, lepiej 
dostosowany ze względu na charakter 
niepełnosprawności; mając na uwadze, że 
w art. 29 Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych przewidziano 
wyraźnie, że Państwa Strony zobowiązują 
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się do zapewnienia, że osoby 
niepełnosprawne będą mogły efektywnie i 
w pełni uczestniczyć w życiu politycznym i 
publicznym, na zasadzie równości z 
innymi osobami, bezpośrednio lub za 
pośrednictwem swobodnie wybranych 
przedstawicieli;

Or. fr

Poprawka 47
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira, Gabriele Bischoff, 
Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że 15 państw 
członkowskich nadal ogranicza prawa 
wyborcze osób z niepełnosprawnościami, 
uniemożliwiając w ten sposób znaczący 
udział i reprezentację tych obywateli w 
procesach demokratycznych;

F. mając na uwadze, że 15 państw 
członkowskich nadal ogranicza prawa 
wyborcze osób z niepełnosprawnościami, 
uniemożliwiając w ten sposób znaczący 
udział i reprezentację tych obywateli w 
procesach demokratycznych; mając na 
uwadze, że ze względu na przepisy krajowe 
podczas ostatnich wyborów europejskich 
w związku z niepełnosprawnością lub 
problemami ze zdrowiem psychicznym z 
prawa do głosowania nie było w stanie 
skorzystać, jak się szacuje, 800 tys. 
obywateli Unii1a;
_________________
1a Raport informacyjny Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 
dnia 20 marca 2019 r. pt. „Rzeczywiste 
prawa osób z niepełnosprawnościami do 
głosowania w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego”.

Or. en

Poprawka 48
Leila Chaibi
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Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że zmiany 
demograficzne i proces starzenia się 
społeczeństwa są czynnikami 
prowadzącymi do wzrostu liczby osób 
przebywających w placówkach opieki 
długoterminowej i w szpitalach; mając na 
uwadze, że w związku z tym należy 
promować specjalne i uregulowane 
rozwiązania wdrożone w wielu państwach 
członkowskich skierowane do tych osób;

Or. fr

Poprawka 49
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że w dniu 14 
czerwca 2019 r. hiszpańska komisja 
wyborcza opublikowała decyzję, w której 
ogłosiła nazwiska wybranych posłów do 
Parlamentu Europejskiego, których w 
Hiszpanii było łącznie 54, i na tej liście 
znajdowało się nazwisko Oriola 
Junquerasa i Viesa;

Or. en

Poprawka 50
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw F b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Fb. mając na uwadze, że według 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej (C-502/19) osobie wybranej 
na posła do Parlamentu Europejskiego 
przysługują, na mocy ogłoszenia wyniku 
wyborów oraz od czasu ich ogłoszenia, 
immunitety gwarantowane przez art. 9 
Protokołu w sprawie przywilejów i 
immunitetów Unii Europejskiej; mając na 
uwadze, że głównym celem protokołu jest 
zapewnienie ochrony właściwego 
funkcjonowania i niezależności instytucji 
UE; mając na uwadze, że decyzja w 
sprawie immunitetu posłów leży w 
zakresie uprawnień i prerogatyw 
Parlamentu Europejskiego;

Or. en

Poprawka 51
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Motyw F b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fb. mając na uwadze, że termin 
dopisania się do spisu wyborców znacznie 
różni się w poszczególnych państwach 
członkowskich, od 90 do 3 dni przed datą 
wyborów; mając na uwadze, że w raporcie 
informacyjnym EKES-u w sprawie 
rzeczywistych praw osób z 
niepełnosprawnościami do głosowania w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego 
zaleca się, aby zamknięcie spisu wyborców 
miało miejsce nie wcześniej niż dwa 
tygodnie przed wyborami;

Or. fr
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Poprawka 52
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Motyw F c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fc. mając na uwadze, że według 
wspólnego raportu Europejskiej Federacji 
Organizacji Krajowych Pracujących z 
Osobami Bezdomnymi (FEANTSA) i 
fundacji Abbé-Pierre’a w Unii 
Europejskiej jest 700 000 osób 
bezdomnych, a prawie 11 mln 
gospodarstw domowych żyje w stanie 
poważnej deprywacji mieszkaniowej; 
mając na uwadze, że w ciągu 10 lat liczba 
ta wzrosła o 70 %; mając na uwadze 
trudności, jakie mają osoby bezdomne, w 
związku z udziałem w wyborach;

Or. fr

Poprawka 53
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że reforma Aktu 
dotyczącego wyborów przedstawicieli do 
Parlamentu Europejskiego w 
powszechnych wyborach bezpośrednich z 
1976 r., przyjęta przez Parlament 
Europejski w rezolucji ustawodawczej z 
dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie projektu 
decyzji Rady zmieniającej Akt dotyczący 
wyborów przedstawicieli do Parlamentu 
Europejskiego w powszechnych wyborach 
bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 
76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 
września 1976 r.14, nadal nie została w 
pełni ratyfikowana z powodu niechęci 
Niemiec, Hiszpanii i Cypru do podjęcia 

skreśla się
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ostatnich niezbędnych kroków w swoim 
prawodawstwie krajowym, co tym samym 
blokuje rozwój ram prawnych dotyczących 
wyborów europejskich;
_________________
14 Dz. U. C 118 z 8.4.2020, s. 246.

Or. es

Poprawka 54
Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Juan Fernando López Aguilar

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że reforma Aktu 
dotyczącego wyborów przedstawicieli do 
Parlamentu Europejskiego w 
powszechnych wyborach bezpośrednich z 
1976 r., przyjęta przez Parlament 
Europejski w rezolucji ustawodawczej z 
dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie projektu 
decyzji Rady zmieniającej Akt dotyczący 
wyborów przedstawicieli do Parlamentu 
Europejskiego w powszechnych wyborach 
bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 
76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 
września 1976 r.14, nadal nie została w 
pełni ratyfikowana z powodu niechęci 
Niemiec, Hiszpanii i Cypru do podjęcia 
ostatnich niezbędnych kroków w swoim 
prawodawstwie krajowym, co tym samym 
blokuje rozwój ram prawnych dotyczących 
wyborów europejskich;

G. mając na uwadze, że reforma Aktu 
dotyczącego wyborów przedstawicieli do 
Parlamentu Europejskiego w 
powszechnych wyborach bezpośrednich z 
1976 r., przyjęta przez Parlament 
Europejski w rezolucji ustawodawczej z 
dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie projektu 
decyzji Rady zmieniającej Akt dotyczący 
wyborów przedstawicieli do Parlamentu 
Europejskiego w powszechnych wyborach 
bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 
76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 
września 1976 r.14, nadal nie została w 
pełni ratyfikowana przez trzy państwa 
członkowskie;

_________________ _________________
14 Dz.U. C 118 z 8.4.2020, s. 246. 14 Dz.U. C 118 z 8.4.2020, s. 246.

Or. en

Poprawka 55
Damian Boeselager
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że reforma Aktu 
dotyczącego wyborów przedstawicieli do 
Parlamentu Europejskiego w 
powszechnych wyborach bezpośrednich z 
1976 r., przyjęta przez Parlament 
Europejski w rezolucji ustawodawczej z 
dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie projektu 
decyzji Rady zmieniającej Akt dotyczący 
wyborów przedstawicieli do Parlamentu 
Europejskiego w powszechnych wyborach 
bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 
76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 
września 1976 r.14, nadal nie została w 
pełni ratyfikowana z powodu niechęci 
Niemiec, Hiszpanii i Cypru do podjęcia 
ostatnich niezbędnych kroków w swoim 
prawodawstwie krajowym, co tym samym 
blokuje rozwój ram prawnych dotyczących 
wyborów europejskich;

G. mając na uwadze, że reforma Aktu 
dotyczącego wyborów przedstawicieli do 
Parlamentu Europejskiego w 
powszechnych wyborach bezpośrednich z 
1976 r., przyjęta przez Parlament 
Europejski w rezolucji ustawodawczej z 
dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie projektu 
decyzji Rady zmieniającej Akt dotyczący 
wyborów przedstawicieli do Parlamentu 
Europejskiego w powszechnych wyborach 
bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 
76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 
września 1976 r.14, nadal nie została w 
pełni ratyfikowana, co daje możliwość 
ponownego rozpoczęcia negocjacji i 
poprawienia aktu z 1976 r. dotyczącego 
wyborów;

_________________ _________________
14 Dz.U. C 118 z 8.4.2020, s. 246. 14 Dz.U. C 118 z 8.4.2020, s. 246.

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że zmieniony Akt 
dotyczący wyborów przedstawicieli do 
Parlamentu Europejskiego w 
powszechnych wyborach bezpośrednich, 

H. mając na uwadze, że Parlament 
powinien z nową energią dążyć do 
wdrożenia swoich wniosków dotyczących 
poprawienia Aktu dotyczącego wyborów 
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wciąż oczekujący na ratyfikację przez 
niektóre państwa członkowskie, już 
wymaga dalszych ulepszeń (np. w 
odniesieniu do urlopu rodzicielskiego lub 
ze względów rodzinnych posłów do 
Parlamentu Europejskiego);

przedstawicieli do Parlamentu 
Europejskiego w powszechnych wyborach 
bezpośrednich, wciąż oczekującego na 
ratyfikację przez niektóre państwa 
członkowskie, oraz domagać się 
jednolitych europejskich przepisów 
wyborczych;

Or. en

Poprawka 57
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że zmieniony 
Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do 
Parlamentu Europejskiego w 
powszechnych wyborach bezpośrednich, 
wciąż oczekujący na ratyfikację przez 
niektóre państwa członkowskie, już 
wymaga dalszych ulepszeń (np. w 
odniesieniu do urlopu rodzicielskiego lub 
ze względów rodzinnych posłów do 
Parlamentu Europejskiego);

H. mając na uwadze, że zmieniony 
Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do 
Parlamentu Europejskiego w 
powszechnych wyborach bezpośrednich, 
wciąż oczekujący na ratyfikację przez 
niektóre państwa członkowskie, już 
wymaga dalszych ulepszeń (np. w 
odniesieniu do urlopu rodzicielskiego lub 
ze względów rodzinnych posłów do 
Parlamentu Europejskiego i list 
tworzonych w oparciu o mechanizm 
suwakowy);

Or. en

Poprawka 58
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Gabriele Bischoff

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że zmieniony 
Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do 
Parlamentu Europejskiego w 

H. mając na uwadze, że zmieniony 
Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do 
Parlamentu Europejskiego w 
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powszechnych wyborach bezpośrednich, 
wciąż oczekujący na ratyfikację przez 
niektóre państwa członkowskie, już 
wymaga dalszych ulepszeń (np. w 
odniesieniu do urlopu rodzicielskiego lub 
ze względów rodzinnych posłów do 
Parlamentu Europejskiego);

powszechnych wyborach bezpośrednich, 
wciąż oczekujący na ratyfikację przez 
niektóre państwa członkowskie, już 
wymaga dalszych ulepszeń;

Or. en

Poprawka 59
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że udział w 
wyborach obywateli europejskich 
zamieszkujących w innym państwie 
członkowskim nadal jest utrudniony 
barierami, takimi jak niewystarczająca 
liczba kabin wyborczych i personelu w 
konsulatach, przede wszystkim ze względu 
na politykę oszczędnościową wdrożoną w 
niektórych państwach członkowskich;

Or. fr

Poprawka 60
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że wynik 
wyborów europejskich w 2019 r. 
spowodował fragmentację reprezentacji 
politycznej w Parlamencie, prowadząc do 
wzrostu złożoności procesu decyzyjnego;

skreśla się
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Or. en

Poprawka 61
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że wynik 
wyborów europejskich w 2019 r. 
spowodował fragmentację reprezentacji 
politycznej w Parlamencie, prowadząc do 
wzrostu złożoności procesu decyzyjnego;

I. mając na uwadze, że wynik 
wyborów europejskich w 2019 r. 
spowodował fragmentację reprezentacji 
politycznej w Parlamencie, prowadząc do 
wzrostu złożoności procesu decyzyjnego; 
mając na uwadze, że problem ten można 
by rozwiązać, umożliwiając europejskim 
partiom i ruchom politycznym tworzenie 
przedwyborczych koalicji;

Or. it

Poprawka 62
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że wynik 
wyborów europejskich w 2019 r. 
spowodował fragmentację reprezentacji 
politycznej w Parlamencie, prowadząc do 
wzrostu złożoności procesu decyzyjnego;

I. mając na uwadze, że wynik 
wyborów europejskich w 2019 r. 
spowodował fragmentację reprezentacji 
politycznej w Parlamencie, prowadząc do 
rozwoju demokracji, dialogu 
parlamentarnego i negocjacji, kładąc kres 
duopolowi dwóch wielkich grup;

Or. fr

Poprawka 63
Jorge Buxadé Villalba
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Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że wynik 
wyborów europejskich w 2019 r. 
spowodował fragmentację reprezentacji 
politycznej w Parlamencie, prowadząc do 
wzrostu złożoności procesu decyzyjnego;

I. mając na uwadze, że wynik 
wyborów europejskich w 2019 r. 
spowodował fragmentację reprezentacji 
politycznej w Parlamencie, wzbogacając 
pluralizm polityczny i prowadząc do 
osłabienia sił politycznych 
opowiadających się za zwiększeniem 
integracji europejskiej;

Or. es

Poprawka 64
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że wynik 
wyborów europejskich w 2019 r. 
spowodował fragmentację reprezentacji 
politycznej w Parlamencie, prowadząc do 
wzrostu złożoności procesu decyzyjnego;

I. mając na uwadze, że wynik 
wyborów europejskich w 2019 r. 
spowodował fragmentację reprezentacji 
politycznej w Parlamencie;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że wynik 
wyborów europejskich w 2019 r. 
spowodował fragmentację reprezentacji 
politycznej w Parlamencie, prowadząc do 
wzrostu złożoności procesu decyzyjnego;

I. mając na uwadze, że wynik 
wyborów europejskich w 2019 r. 
doprowadził do powstania nowej 
większości parlamentarnej, złożonej z 
różnych ugrupowań politycznych 
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odznaczających się wyraźnie 
proeuropejską tożsamością;

Or. en

Poprawka 66
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw I a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że mimo dużej 
rotacji posłów i pojawienia się w 
Parlamencie Europejskim nowych partii, 
skutecznie reprezentuje on przekrój 
stanowisk politycznych, co sugeruje, że 
brak progów wyborczych nie zakłóca 
funkcjonowania procesu kształtowania 
polityki w Parlamencie Europejskim;

Or. en

Poprawka 67
Gabriele Bischoff

Projekt rezolucji
Motyw I a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że obywatele 
europejscy, którzy wzięli udział w 
wyborach europejskich w przekonaniu, że 
ich głos może mieć wpływ na wybór 
przewodniczącego Komisji Europejskiej, 
byli rozczarowani odrzuceniem zasady 
czołowych kandydatów;

Or. en
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Poprawka 68
Pedro Silva Pereira, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że wybory w 
2019 r. nie zakończyły się wyborem 
przewodniczącego Komisji spośród 
różnych czołowych kandydatów, co 
stanowiło krok wstecz w odniesieniu do 
procesu, który ustanowiono w 2014 r.;

J. mając na uwadze, że wybory w 
2019 r. nie zakończyły się wyborem 
przewodniczącego Komisji spośród 
różnych czołowych kandydatów; mając na 
uwadze, że wybór przewodniczącego 
Komisji zależy od pozyskania poparcia 
większości posłów do Parlamentu 
Europejskiego;

Or. en

Poprawka 69
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że wybory w 
2019 r. nie zakończyły się wyborem 
przewodniczącego Komisji spośród 
różnych czołowych kandydatów, co 
stanowiło krok wstecz w odniesieniu do 
procesu, który ustanowiono w 2014 r.;

J. mając na uwadze, że wybory w 
2019 r. nie zakończyły się wyborem 
przewodniczącego Komisji spośród 
różnych czołowych kandydatów, co 
stanowiło krok wstecz w odniesieniu do 
procesu, który ustanowiono w 2014 r., a w 
rezultacie ograniczyło zaufanie do tego 
procesu;

Or. en

Poprawka 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
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Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że wybory w 
2019 r. nie zakończyły się wyborem 
przewodniczącego Komisji spośród 
różnych czołowych kandydatów, co 
stanowiło krok wstecz w odniesieniu do 
procesu, który ustanowiono w 2014 r.;

J. mając na uwadze, że wybory w 
2019 r. nie zakończyły się wyborem 
przewodniczącego Komisji spośród 
różnych czołowych kandydatów;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że wybory w 
2019 r. nie zakończyły się wyborem 
przewodniczącego Komisji spośród 
różnych czołowych kandydatów, co 
stanowiło krok wstecz w odniesieniu do 
procesu, który ustanowiono w 2014 r.;

J. mając na uwadze, że wybory w 
2019 r. nie zakończyły się wyborem 
przewodniczącego Komisji spośród 
różnych czołowych kandydatów, co 
stanowiło zmianę w odniesieniu do 
procesu, który ustanowiono w 2014 r.;

Or. fr

Poprawka 72
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że system 
czołowych kandydatów nie został jeszcze w 
pełni rozwinięty; mając na uwadze, że 
system ten między innymi nie daje 
czołowym kandydatom możliwości 

skreśla się



PE655.711v01-00 38/145 AM\1210438PL.docx

PL

oficjalnego kandydowania we wszystkich 
państwach członkowskich z list 
transnarodowych, co pozwalałoby 
wszystkim wyborcom europejskim na 
wybranie preferowanego czołowego 
kandydata i oddanie na niego głosu; 
mając na uwadze, że Parlament 
Europejski poruszył tę kwestię w swojej 
decyzji z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie 
nowelizacji Porozumienia ramowego w 
sprawie stosunków między Parlamentem 
Europejskim i Komisją Europejską15;
_________________
15 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0030.

Or. es

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

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że system 
czołowych kandydatów nie został jeszcze w 
pełni rozwinięty; mając na uwadze, że 
system ten między innymi nie daje 
czołowym kandydatom możliwości 
oficjalnego kandydowania we wszystkich 
państwach członkowskich z list 
transnarodowych, co pozwalałoby 
wszystkim wyborcom europejskim na 
wybranie preferowanego czołowego 
kandydata i oddanie na niego głosu; 
mając na uwadze, że Parlament 
Europejski poruszył tę kwestię w swojej 
decyzji z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie 
nowelizacji Porozumienia ramowego w 
sprawie stosunków między Parlamentem 
Europejskim i Komisją Europejską15;

skreśla się

_________________
15 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0030.
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Or. fr

Poprawka 74
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli, Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że system 
czołowych kandydatów nie został jeszcze 
w pełni rozwinięty; mając na uwadze, że 
system ten między innymi nie daje 
czołowym kandydatom możliwości 
oficjalnego kandydowania we wszystkich 
państwach członkowskich z list 
transnarodowych, co pozwalałoby 
wszystkim wyborcom europejskim na 
wybranie preferowanego czołowego 
kandydata i oddanie na niego głosu; mając 
na uwadze, że Parlament Europejski 
poruszył tę kwestię w swojej decyzji z dnia 
7 lutego 2018 r. w sprawie nowelizacji 
Porozumienia ramowego w sprawie 
stosunków między Parlamentem 
Europejskim i Komisją Europejską15;

K. mając na uwadze, że system 
czołowych kandydatów musi zostać w 
pełni zreformowany; mając na uwadze, że 
system ten między innymi nie daje 
czołowym kandydatom możliwości 
oficjalnego kandydowania we wszystkich 
państwach członkowskich z list 
transnarodowych, co pozwalałoby 
wszystkim wyborcom europejskim na 
wybranie preferowanego czołowego 
kandydata i oddanie na niego głosu; mając 
na uwadze, że system kandydatów 
czołowych i listy transnarodowe należy 
otworzyć dla koalicji europejskich partii 
lub ruchów politycznych, 
reprezentujących co najmniej jedną 
czwartą państw członkowskich, lub nawet 
dla mieszanych koalicji partii i ruchów 
politycznych, o ile mają one wspólny 
program polityczny i wspólnego 
czołowego kandydata; mając na uwadze, 
że Parlament Europejski poruszył tę 
kwestię w swojej decyzji z dnia 7 lutego 
2018 r. w sprawie nowelizacji 
Porozumienia ramowego w sprawie 
stosunków między Parlamentem 
Europejskim i Komisją Europejską15;

_________________ _________________
15 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0030. 15 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0030.

Or. en

Poprawka 75
Loránt Vincze
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Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że system 
czołowych kandydatów nie został jeszcze 
w pełni rozwinięty; mając na uwadze, że 
system ten między innymi nie daje 
czołowym kandydatom możliwości 
oficjalnego kandydowania we wszystkich 
państwach członkowskich z list 
transnarodowych, co pozwalałoby 
wszystkim wyborcom europejskim na 
wybranie preferowanego czołowego 
kandydata i oddanie na niego głosu; 
mając na uwadze, że Parlament Europejski 
poruszył tę kwestię w swojej decyzji z dnia 
7 lutego 2018 r. w sprawie nowelizacji 
Porozumienia ramowego w sprawie 
stosunków między Parlamentem 
Europejskim i Komisją Europejską15;

K. mając na uwadze, że system 
czołowych kandydatów nie został jeszcze 
w pełni rozwinięty; mając na uwadze, że 
Parlament Europejski poruszył tę kwestię 
w swojej decyzji z dnia 7 lutego 2018 r. w 
sprawie nowelizacji Porozumienia 
ramowego w sprawie stosunków między 
Parlamentem Europejskim i Komisją 
Europejską15;

_________________ _________________
15 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0030. 15 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0030.

Or. en

Poprawka 76
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że system 
czołowych kandydatów nie został jeszcze 
w pełni rozwinięty; mając na uwadze, że 
system ten między innymi nie daje 
czołowym kandydatom możliwości 
oficjalnego kandydowania we wszystkich 
państwach członkowskich z list 
transnarodowych, co pozwalałoby 
wszystkim wyborcom europejskim na 
wybranie preferowanego czołowego 

K. mając na uwadze, że system 
czołowych kandydatów nie został jeszcze 
w pełni rozwinięty; mając na uwadze, że 
system ten między innymi nie daje 
czołowym kandydatom możliwości 
oficjalnego kandydowania we wszystkich 
państwach członkowskich z list 
transnarodowych, także w przypadku 
braku przynależności do europejskiej 
partii politycznej, lecz wspieranym w 
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kandydata i oddanie na niego głosu; mając 
na uwadze, że Parlament Europejski 
poruszył tę kwestię w swojej decyzji z dnia 
7 lutego 2018 r. w sprawie nowelizacji 
Porozumienia ramowego w sprawie 
stosunków między Parlamentem 
Europejskim i Komisją Europejską15;

ramach związku partii lub ruchów w co 
najmniej jednej czwartej państw 
członkowskich, co pozwalałoby wszystkim 
wyborcom europejskim na wybranie 
preferowanego czołowego kandydata i 
oddanie na niego głosu; mając na uwadze, 
że Parlament Europejski poruszył tę 
kwestię w swojej decyzji z dnia 7 lutego 
2018 r. w sprawie nowelizacji 
Porozumienia ramowego w sprawie 
stosunków między Parlamentem 
Europejskim i Komisją Europejską15;

_________________ _________________
15 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0030. 15 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0030.

Or. fr

Poprawka 77
Pedro Silva Pereira

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że system 
czołowych kandydatów nie został jeszcze 
w pełni rozwinięty; mając na uwadze, że 
system ten między innymi nie daje 
czołowym kandydatom możliwości 
oficjalnego kandydowania we wszystkich 
państwach członkowskich z list 
transnarodowych, co pozwalałoby 
wszystkim wyborcom europejskim na 
wybranie preferowanego czołowego 
kandydata i oddanie na niego głosu; 
mając na uwadze, że Parlament Europejski 
poruszył tę kwestię w swojej decyzji z dnia 
7 lutego 2018 r. w sprawie nowelizacji 
Porozumienia ramowego w sprawie 
stosunków między Parlamentem 
Europejskim i Komisją Europejską15;

K. mając na uwadze, że system 
czołowych kandydatów musi jeszcze 
zostać w pełni skonsolidowany, zgodnie z 
postanowieniami traktatu lizbońskiego; 
mając na uwadze, że Parlament Europejski 
poruszył tę kwestię w swojej decyzji z dnia 
7 lutego 2018 r. w sprawie nowelizacji 
Porozumienia ramowego w sprawie 
stosunków między Parlamentem 
Europejskim i Komisją Europejską15;

_________________ _________________
15 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0030. 15 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0030.
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Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że system 
czołowych kandydatów nie został jeszcze 
w pełni rozwinięty; mając na uwadze, że 
system ten między innymi nie daje 
czołowym kandydatom możliwości 
oficjalnego kandydowania we wszystkich 
państwach członkowskich z list 
transnarodowych, co pozwalałoby 
wszystkim wyborcom europejskim na 
wybranie preferowanego czołowego 
kandydata i oddanie na niego głosu; 
mając na uwadze, że Parlament Europejski 
poruszył tę kwestię w swojej decyzji z dnia 
7 lutego 2018 r. w sprawie nowelizacji 
Porozumienia ramowego w sprawie 
stosunków między Parlamentem 
Europejskim i Komisją Europejską15;

K. mając na uwadze, że system 
czołowych kandydatów musi jeszcze 
zostać usprawniony, tak aby wszyscy 
wyborcy europejscy wiedzieli, kim są 
kandydaci na przewodniczącego Komisji 
Europejskiej i jak zostali oni wybrani 
przez europejskie partie polityczne; mając 
na uwadze, że Parlament Europejski 
poruszył tę kwestię w swojej decyzji z dnia 
7 lutego 2018 r. w sprawie nowelizacji 
Porozumienia ramowego w sprawie 
stosunków między Parlamentem 
Europejskim i Komisją Europejską15;

_________________ _________________
15 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0030. 15 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0030.

Or. en

Poprawka 79
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że system 
czołowych kandydatów musi zostać 

skreśla się
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ulepszony i sformalizowany w prawie 
pierwotnym UE po dogłębnej refleksji 
instytucjonalnej; mając na uwadze, że 
refleksja ta powinna również obejmować 
faktyczną rolę polityczną Komisji i jej 
przewodniczącego oraz wszelkie związane 
z nią zmiany w procesie decyzyjnym Unii;

Or. es

Poprawka 80
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Gabriele Bischoff

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że system 
czołowych kandydatów musi zostać 
ulepszony i sformalizowany w prawie 
pierwotnym UE po dogłębnej refleksji 
instytucjonalnej; mając na uwadze, że 
refleksja ta powinna również obejmować 
faktyczną rolę polityczną Komisji i jej 
przewodniczącego oraz wszelkie związane 
z nią zmiany w procesie decyzyjnym Unii;

L. mając na uwadze, że system 
czołowych kandydatów musi zostać pilnie 
ulepszony i sformalizowany w prawie 
pierwotnym UE po dogłębnej refleksji 
instytucjonalnej, przez uwzględnienie 
proporcjonalnego charakteru 
europejskiego systemu wyborczego, i musi 
być gotowy do zastosowania podczas 
kolejnych wyborów europejskich, w 2024 
r.; mając na uwadze, że refleksja ta 
powinna również obejmować faktyczną 
rolę polityczną Komisji i jej 
przewodniczącego oraz wszelkie związane 
z nią zmiany w procesie decyzyjnym Unii;

Or. en

Poprawka 81
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że system 
czołowych kandydatów musi zostać 

L. mając na uwadze, że system 
czołowych kandydatów musi zostać 
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ulepszony i sformalizowany w prawie 
pierwotnym UE po dogłębnej refleksji 
instytucjonalnej; mając na uwadze, że 
refleksja ta powinna również obejmować 
faktyczną rolę polityczną Komisji i jej 
przewodniczącego oraz wszelkie związane 
z nią zmiany w procesie decyzyjnym Unii;

zreformowany i sformalizowany w 
traktatach UE po dogłębnej refleksji 
instytucjonalnej w ramach konferencji w 
sprawie przyszłości Europy; mając na 
uwadze, że refleksja ta powinna również 
obejmować faktyczną rolę polityczną 
Komisji i jej przewodniczącego oraz 
konieczność ponoszenia 
odpowiedzialności wobec wyborców i 
Parlamentu Europejskiego i wszelkie 
związane z nią zmiany w procesie 
decyzyjnym Unii;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że system 
czołowych kandydatów musi zostać 
ulepszony i sformalizowany w prawie 
pierwotnym UE po dogłębnej refleksji 
instytucjonalnej; mając na uwadze, że 
refleksja ta powinna również obejmować 
faktyczną rolę polityczną Komisji i jej 
przewodniczącego oraz wszelkie związane 
z nią zmiany w procesie decyzyjnym Unii;

L. mając na uwadze, że należy 
zrezygnować z systemu czołowych 
kandydatów po dogłębnej refleksji 
instytucjonalnej; mając na uwadze, że 
refleksja ta powinna również obejmować 
przesadną rolę polityczną Komisji i jej 
przewodniczącego oraz wszelkie związane 
z nią zmiany w procesie decyzyjnym Unii;

Or. fr

Poprawka 83
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że system L. mając na uwadze, że system 
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czołowych kandydatów musi zostać 
ulepszony i sformalizowany w prawie 
pierwotnym UE po dogłębnej refleksji 
instytucjonalnej; mając na uwadze, że 
refleksja ta powinna również obejmować 
faktyczną rolę polityczną Komisji i jej 
przewodniczącego oraz wszelkie związane 
z nią zmiany w procesie decyzyjnym Unii;

czołowych kandydatów musi zostać 
zreformowany i sformalizowany w prawie 
pierwotnym UE po dogłębnej refleksji 
instytucjonalnej; mając na uwadze, że 
refleksja ta powinna również obejmować 
faktyczną rolę polityczną Komisji i jej 
przewodniczącego oraz wszelkie związane 
z nią zmiany w procesie decyzyjnym Unii;

Or. it

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że system 
czołowych kandydatów musi zostać 
ulepszony i sformalizowany w prawie 
pierwotnym UE po dogłębnej refleksji 
instytucjonalnej; mając na uwadze, że 
refleksja ta powinna również obejmować 
faktyczną rolę polityczną Komisji i jej 
przewodniczącego oraz wszelkie związane 
z nią zmiany w procesie decyzyjnym Unii;

L. mając na uwadze, że system 
czołowych kandydatów musi być 
przedmiotem dyskusji i refleksji na 
konferencji w sprawie przyszłości Europy; 
mając na uwadze, że refleksja ta powinna 
również obejmować faktyczną rolę 
polityczną Komisji i jej przewodniczącego 
oraz wszelkie związane z nią zmiany w 
procesie decyzyjnym Unii;

Or. en

Poprawka 85
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Motyw L a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

La. mając na uwadze, że fakt, iż tylko 
8 % głosujących w UE zadeklarowało, że 
w ostatnich wyborach głosowało z myślą o 
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wywarciu wpływu na wybór następnego 
przewodniczącego Komisji Europejskiej1a, 
unaocznia pilną konieczność wyjaśnienia 
procesu wyboru przewodniczącego 
Komisji Europejskiej i zapewnienia, aby 
był on bardziej przejrzysty dla wyborców;
_________________
1a Eurobarometr 91.5, wrzesień 2019 r.

Or. en

Poprawka 86
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że usprawnienia 
instytucjonalne, takie jak listy 
transnarodowe, o których Parlament 
wspomniał w rezolucji z dnia 7 lutego 
2018 r. w sprawie składu Parlamentu 
Europejskiego, lub przekształcenie Rady 
w drugą izbę władzy prawodawczej Unii, 
zaproponowane w rezolucji Parlamentu z 
dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie 
ewentualnych zmian i dostosowań w 
obecnej strukturze instytucjonalnej Unii 
Europejskiej, radykalnie przekształciłyby 
wybory europejskie w jedne rzeczywiste 
wybory europejskie w przeciwieństwie do 
dzisiejszych odrębnych wyborów 
krajowych w 27 państwach;

skreśla się

Or. es

Poprawka 87
Pedro Silva Pereira

Projekt rezolucji
Motyw M
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Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że usprawnienia 
instytucjonalne, takie jak listy 
transnarodowe, o których Parlament 
wspomniał w rezolucji z dnia 7 lutego 
2018 r. w sprawie składu Parlamentu 
Europejskiego, lub przekształcenie Rady 
w drugą izbę władzy prawodawczej Unii, 
zaproponowane w rezolucji Parlamentu z 
dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie 
ewentualnych zmian i dostosowań w 
obecnej strukturze instytucjonalnej Unii 
Europejskiej, radykalnie przekształciłyby 
wybory europejskie w jedne rzeczywiste 
wybory europejskie w przeciwieństwie do 
dzisiejszych odrębnych wyborów 
krajowych w 27 państwach;

M. mając na uwadze, że usprawnienia 
instytucjonalne, takie jak ewentualne 
utworzenie list transnarodowych, powinny 
zostać przedyskutowane na konferencji w 
sprawie przyszłości Europy;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że usprawnienia 
instytucjonalne, takie jak listy 
transnarodowe, o których Parlament 
wspomniał w rezolucji z dnia 7 lutego 
2018 r. w sprawie składu Parlamentu 
Europejskiego, lub przekształcenie Rady 
w drugą izbę władzy prawodawczej Unii, 
zaproponowane w rezolucji Parlamentu z 
dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie 
ewentualnych zmian i dostosowań w 
obecnej strukturze instytucjonalnej Unii 
Europejskiej, radykalnie przekształciłyby 
wybory europejskie w jedne rzeczywiste 
wybory europejskie w przeciwieństwie do 
dzisiejszych odrębnych wyborów 

M. mając na uwadze, że usprawnienia 
instytucjonalne są potrzebne w celu 
utworzenia prawdziwie europejskiej sfery 
polityki w przeciwieństwie do dzisiejszych 
odrębnych debat krajowych w 27 
państwach;
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krajowych w 27 państwach;

Or. en

Poprawka 89
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że usprawnienia 
instytucjonalne, takie jak listy 
transnarodowe, o których Parlament 
wspomniał w rezolucji z dnia 7 lutego 
2018 r. w sprawie składu Parlamentu 
Europejskiego, lub przekształcenie Rady w 
drugą izbę władzy prawodawczej Unii, 
zaproponowane w rezolucji Parlamentu z 
dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie 
ewentualnych zmian i dostosowań w 
obecnej strukturze instytucjonalnej Unii 
Europejskiej, radykalnie przekształciłyby 
wybory europejskie w jedne rzeczywiste 
wybory europejskie w przeciwieństwie do 
dzisiejszych odrębnych wyborów 
krajowych w 27 państwach;

M. mając na uwadze, że usprawnienia 
instytucjonalne, takie jak zapewnienie, aby 
europejskie partie polityczne były 
centralnym elementem wyborów 
europejskich, zgodnie z intencją wyrażoną 
w art. 10 ust. 4 Traktatu o Unii 
Europejskiej, listy transnarodowe, o 
których Parlament wspomniał w rezolucji z 
dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie składu 
Parlamentu Europejskiego, lub 
przekształcenie Rady w drugą izbę władzy 
prawodawczej Unii, zaproponowane w 
rezolucji Parlamentu z dnia 16 lutego 2017 
r. w sprawie ewentualnych zmian i 
dostosowań w obecnej strukturze 
instytucjonalnej Unii Europejskiej, 
radykalnie przekształciłyby wybory 
europejskie w jedne rzeczywiste wybory 
europejskie w przeciwieństwie do 
dzisiejszych odrębnych wyborów 
krajowych w 27 państwach;

Or. en

Poprawka 90
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka
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M. mając na uwadze, że usprawnienia 
instytucjonalne, takie jak listy 
transnarodowe, o których Parlament 
wspomniał w rezolucji z dnia 7 lutego 
2018 r. w sprawie składu Parlamentu 
Europejskiego, lub przekształcenie Rady w 
drugą izbę władzy prawodawczej Unii, 
zaproponowane w rezolucji Parlamentu z 
dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie 
ewentualnych zmian i dostosowań w 
obecnej strukturze instytucjonalnej Unii 
Europejskiej, radykalnie przekształciłyby 
wybory europejskie w jedne rzeczywiste 
wybory europejskie w przeciwieństwie do 
dzisiejszych odrębnych wyborów 
krajowych w 27 państwach;

M. mając na uwadze, że usprawnienia 
instytucjonalne, takie jak listy 
transnarodowe, o których Parlament 
wspomniał w rezolucji z dnia 7 lutego 
2018 r. w sprawie składu Parlamentu 
Europejskiego, lub przekształcenie Rady w 
drugą izbę władzy prawodawczej Unii, 
zaproponowane w rezolucji Parlamentu z 
dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie 
ewentualnych zmian i dostosowań w 
obecnej strukturze instytucjonalnej Unii 
Europejskiej, lub też umożliwienie 
tworzenia przedwyborczych koalicji 
europejskich partii i ruchów politycznych, 
radykalnie przekształciłyby wybory 
europejskie w jedne rzeczywiste wybory 
europejskie w przeciwieństwie do 
dzisiejszych odrębnych wyborów 
krajowych w 27 państwach;

Or. it

Poprawka 91
Loránt Vincze

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że usprawnienia 
instytucjonalne, takie jak listy 
transnarodowe, o których Parlament 
wspomniał w rezolucji z dnia 7 lutego 
2018 r. w sprawie składu Parlamentu 
Europejskiego, lub przekształcenie Rady w 
drugą izbę władzy prawodawczej Unii, 
zaproponowane w rezolucji Parlamentu z 
dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie 
ewentualnych zmian i dostosowań w 
obecnej strukturze instytucjonalnej Unii 
Europejskiej, radykalnie przekształciłyby 
wybory europejskie w jedne rzeczywiste 
wybory europejskie w przeciwieństwie do 
dzisiejszych odrębnych wyborów 
krajowych w 27 państwach;

M. mając na uwadze, że wybory 
europejskie to wspólna europejska lekcja 
demokracji, w ramach której osobne 
wybory w państwach członkowskich, 
przeprowadzane z udziałem partii 
krajowych należących do 
ogólnoeuropejskich rodzin politycznych, 
prowadzą do wspólnego europejskiego 
wyniku; mając na uwadze, że w 
przeszłości w Parlamencie omawiano 
różne usprawnienia w przeprowadzaniu tej 
lekcji, takie jak te wskazane w rezolucji z 
dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie składu 
Parlamentu Europejskiego lub w rezolucji 
Parlamentu z dnia 16 lutego 2017 r. w 
sprawie ewentualnych zmian i dostosowań 
w obecnej strukturze instytucjonalnej Unii 
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Europejskiej;

Or. en

Poprawka 92
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że usprawnienia 
instytucjonalne, takie jak listy 
transnarodowe, o których Parlament 
wspomniał w rezolucji z dnia 7 lutego 
2018 r. w sprawie składu Parlamentu 
Europejskiego, lub przekształcenie Rady w 
drugą izbę władzy prawodawczej Unii, 
zaproponowane w rezolucji Parlamentu z 
dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie 
ewentualnych zmian i dostosowań w 
obecnej strukturze instytucjonalnej Unii 
Europejskiej, radykalnie przekształciłyby 
wybory europejskie w jedne rzeczywiste 
wybory europejskie w przeciwieństwie do 
dzisiejszych odrębnych wyborów 
krajowych w 27 państwach;

M. mając na uwadze, że usprawnienia 
instytucjonalne, takie jak listy 
transnarodowe, o których Parlament 
wspomniał w rezolucji z dnia 7 lutego 
2018 r. w sprawie składu Parlamentu 
Europejskiego, lub przekształcenie Rady w 
drugą izbę władzy prawodawczej Unii, 
zaproponowane w rezolucji Parlamentu z 
dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie 
ewentualnych zmian i dostosowań w 
obecnej strukturze instytucjonalnej Unii 
Europejskiej, pomogłyby przekształcić 
wybory europejskie w jedne wybory 
europejskie w przeciwieństwie do 
dzisiejszych odrębnych wyborów 
krajowych w 27 państwach;

Or. en

Poprawka 93
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że usprawnienia 
instytucjonalne, takie jak listy 
transnarodowe, o których Parlament 
wspomniał w rezolucji z dnia 7 lutego 
2018 r. w sprawie składu Parlamentu 
Europejskiego, lub przekształcenie Rady w 

M. mając na uwadze, że usprawnienia 
instytucjonalne, takie jak listy 
transnarodowe, o których Parlament 
wspomniał w rezolucji z dnia 7 lutego 
2018 r. w sprawie składu Parlamentu 
Europejskiego, lub przekształcenie Rady w 
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drugą izbę władzy prawodawczej Unii, 
zaproponowane w rezolucji Parlamentu z 
dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie 
ewentualnych zmian i dostosowań w 
obecnej strukturze instytucjonalnej Unii 
Europejskiej, radykalnie przekształciłyby 
wybory europejskie w jedne rzeczywiste 
wybory europejskie w przeciwieństwie do 
dzisiejszych odrębnych wyborów 
krajowych w 27 państwach;

drugą izbę władzy prawodawczej Unii, 
zaproponowane w rezolucji Parlamentu z 
dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie 
ewentualnych zmian i dostosowań w 
obecnej strukturze instytucjonalnej Unii 
Europejskiej, mogłyby radykalnie 
przekształcić wybory europejskie w 
wyzwanie o kluczowym znaczeniu, z 
rzeczywistą debatą i konfrontacją wizji 
przyszłości europejskiego projektu;

Or. fr

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw M a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ma. mając na uwadze, że „listy 
transnarodowe” czy przekształcenie Rady 
w drugą izbę władzy prawodawczej to 
kwestie będące nadal przedmiotem 
dyskusji; mając na uwadze, że obecnie 
żadna z nich nie ma poparcia większości; 
mając na uwadze, że nadchodząca 
konferencja w sprawie przyszłości Europy 
zapewnia rzeczywistą możliwość 
omówienia tych kwestii oraz innych 
reform instytucjonalnych; mając na 
uwadze, że powodzenie konferencji będzie 
zasadniczo zależeć od programu, 
zaangażowania obywateli oraz gotowości 
Rady Europejskiej do wprowadzenia 
ustaleń w życie;

Or. en

Poprawka 95
Loránt Vincze
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Projekt rezolucji
Motyw M a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ma. mając na uwadze, że jedna z 
omawianych koncepcji dotyczyła 
utworzenia wspólnego okręgu wyborczego 
z listami transnarodowymi; mając na 
uwadze, że Parlament ostatecznie odrzucił 
tę koncepcję w dniu 7 lutego 2018 r. ze 
względu na obawy, że wybory bez 
lokalnych okręgów wyborczych nie 
zapewniałyby rozliczalności wobec 
wyborców, osłabiałyby więź między 
posłami a ich elektoratem, a poza tym 
faworyzowałyby duże państwa 
członkowskie; mając na uwadze, że celem 
UE musi być wzmacnianie demokracji i 
rozliczalności, a nie większa centralizacja 
i oddalenie od obywateli;

Or. en

Poprawka 96
Gabriele Bischoff

Projekt rezolucji
Motyw M a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ma. mając na uwadze, że ze względu na 
brak wiążących ram prawnych stosowania 
zasady czołowych kandydatów należy 
wziąć pod uwagę inne środki, aby 
umożliwić Parlamentowi bezzwłoczne 
zgromadzenie się z udziałem nowo 
wybranych posłów po wyborach 
europejskich, przy jednoczesnym 
poszanowaniu krajowych terminów 
formalnego powołania nowo wybranych 
posłów, co pozwoli na przyjęcie wspólnego 
stanowiska na rzecz jednego czołowego 
kandydata;
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Or. en

Poprawka 97
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że wzmożona 
wymiana polityczna w Parlamencie 
uwydatniła również wady szeregu 
obowiązujących procedur takich jak 
przesłuchania kandydatów na komisarzy, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
warunków dotyczących oceny prawnej ich 
wniosków (np. oświadczeń majątkowych);

N. mając na uwadze, że wzmożona 
wymiana polityczna w Parlamencie 
uwydatniła również wady szeregu 
obowiązujących procedur takich jak 
przesłuchania kandydatów na komisarzy, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
warunków dotyczących oceny prawnej ich 
wniosków (np. oświadczeń majątkowych); 
mając na uwadze, że mianowanie do 
kolegium komisarzy powinno być 
procesem modelowym, zgodnie z 
zobowiązaniem zawartym w art. 17 
Traktatu o Unii Europejskiej; mając na 
uwadze, że obecny proces oceny ich 
interesów finansowych, powierzony 
Komisji Prawnej (JURI), nie pozwala na 
wypełnienie tego zobowiązania; mając na 
uwadze, że pismo określające zadania 
komisarz Věry Jourovej zawiera 
zobowiązanie do pracy z Parlamentem 
Europejskim i Radą nad utworzeniem 
niezależnego organu ds. etyki wspólnego 
dla wszystkich instytucji unijnych; mając 
na uwadze, że nominacja członków 
niezależnego organu ds. etyki powinna 
zapewniać wystarczające gwarancje 
niezależności, poczynając od 
wystarczającego czasu i zasobów na 
sprawowanie tej kontroli, w oparciu o 
najlepsze praktyki państw członkowskich;

Or. fr

Poprawka 98
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli



PE655.711v01-00 54/145 AM\1210438PL.docx

PL

Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że wzmożona 
wymiana polityczna w Parlamencie 
uwydatniła również wady szeregu 
obowiązujących procedur takich jak 
przesłuchania kandydatów na komisarzy, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
warunków dotyczących oceny prawnej ich 
wniosków (np. oświadczeń majątkowych);

N. mając na uwadze, że wzmożona 
wymiana polityczna w Parlamencie 
uwydatniła również wady szeregu 
obowiązujących procedur takich jak 
przesłuchania kandydatów na komisarzy, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
warunków dotyczących oceny prawnej ich 
wniosków (np. oświadczeń majątkowych); 
mając ponadto na uwadze, że 
przesłuchania te stały się coraz bardziej 
decydujące w procesie wyboru składu 
Komisji Europejskiej i że w związku z tym 
w trakcie przesłuchań należy zapewnić jak 
największy pluralizm i udział wszystkich 
sił politycznych, w tym tych nienależących 
do grup politycznych Parlamentu 
Europejskiego;

Or. it

Poprawka 99
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że wzmożona 
wymiana polityczna w Parlamencie 
uwydatniła również wady szeregu 
obowiązujących procedur takich jak 
przesłuchania kandydatów na komisarzy, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
warunków dotyczących oceny prawnej ich 
wniosków (np. oświadczeń majątkowych);

N. mając na uwadze, że wzmożona 
wymiana polityczna w Parlamencie 
wykazuje poprawę w porównaniu z 
poprzednimi kadencjami, lecz uwydatniła 
również wady szeregu obowiązujących 
procedur takich jak przesłuchania 
kandydatów na komisarzy, ze szczególnym 
uwzględnieniem warunków dotyczących 
oceny prawnej ich wniosków (np. 
oświadczeń majątkowych);

Or. en
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Poprawka 100
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira, Gabriele Bischoff

Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że wzmożona 
wymiana polityczna w Parlamencie 
uwydatniła również wady szeregu 
obowiązujących procedur takich jak 
przesłuchania kandydatów na komisarzy, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
warunków dotyczących oceny prawnej ich 
wniosków (np. oświadczeń majątkowych);

N. mając na uwadze, że proces 
badania oświadczeń majątkowych i 
przesłuchania kandydatów na komisarzy 
europejskich przez Parlament Europejski 
stanowiły ważny krok na drodze ku 
zwiększeniu rozliczalności Komisji wobec 
Parlamentu Europejskiego i 
społeczeństwa w ogóle; mając na uwadze, 
że proces ten może i powinien być dalej 
usprawniany w przyszłości;

Or. en

Poprawka 101
Brice Hortefeux

Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że procesy 
demokratyczne zarówno na szczeblu 
państw członkowskich, jak i unijnym były 
przedmiotem ataków ze strony obcych sił 
dążących do wpłynięcia na wyniki 
wyborów i osłabienia Unii; mając na 
uwadze, że mechanizmy wprowadzone 
przez instytucje europejskie, takie jak 
kodeks postępowania w zakresie 
zwalczania dezinformacji i system 
szybkiego ostrzegania w odniesieniu do 
wyborów, przyczyniły się do ograniczenia 
ingerencji zagranicznej podczas kampanii 
wyborczej;

O. mając na uwadze, że procesy 
demokratyczne zarówno na szczeblu 
państw członkowskich, jak i unijnym były 
przedmiotem ataków ze strony obcych sił 
dążących do wpłynięcia na wyniki 
wyborów i osłabienia Unii; mając na 
uwadze, że mechanizmy wprowadzone 
przez instytucje europejskie, takie jak 
kodeks postępowania w zakresie 
zwalczania dezinformacji i system 
szybkiego ostrzegania w odniesieniu do 
wyborów, przyczyniły się do ograniczenia 
ingerencji zagranicznej podczas kampanii 
wyborczej, lecz z uwagi na szybki rozwój 
technologii i metod dezinformacji 
konieczny jest stały nadzór i koordynacja 
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między państwami członkowskimi;

Or. fr

Poprawka 102
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że procesy 
demokratyczne zarówno na szczeblu 
państw członkowskich, jak i unijnym były 
przedmiotem ataków ze strony obcych sił 
dążących do wpłynięcia na wyniki 
wyborów i osłabienia Unii; mając na 
uwadze, że mechanizmy wprowadzone 
przez instytucje europejskie, takie jak 
kodeks postępowania w zakresie 
zwalczania dezinformacji i system 
szybkiego ostrzegania w odniesieniu do 
wyborów, przyczyniły się do ograniczenia 
ingerencji zagranicznej podczas kampanii 
wyborczej;

O. mając na uwadze, że procesy 
demokratyczne zarówno na szczeblu 
państw członkowskich, jak i unijnym były 
przedmiotem ataków ze strony obcych sił 
dążących do wpłynięcia na wyniki 
wyborów i osłabienia Unii; mając na 
uwadze, że mechanizmy wprowadzone 
przez instytucje europejskie, takie jak 
kodeks postępowania w zakresie 
zwalczania dezinformacji i system 
szybkiego ostrzegania w odniesieniu do 
wyborów naraziły na szwank wolność 
wypowiedzi, przy braku dowodów ich 
skuteczności w odniesieniu do 
ograniczania ingerencji zagranicznej 
podczas kampanii wyborczej;

Or. es

Poprawka 103
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że procesy 
demokratyczne zarówno na szczeblu 
państw członkowskich, jak i unijnym były 
przedmiotem ataków ze strony obcych sił 
dążących do wpłynięcia na wyniki 
wyborów i osłabienia Unii; mając na 

O. mając na uwadze, że procesy 
demokratyczne zarówno na szczeblu 
państw członkowskich, jak i unijnym były 
przedmiotem ataków ze strony obcych sił, 
niekiedy we współpracy z podmiotami 
wewnętrznymi, dążących do wpłynięcia na 
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uwadze, że mechanizmy wprowadzone 
przez instytucje europejskie, takie jak 
kodeks postępowania w zakresie 
zwalczania dezinformacji i system 
szybkiego ostrzegania w odniesieniu do 
wyborów, przyczyniły się do ograniczenia 
ingerencji zagranicznej podczas kampanii 
wyborczej;

wyniki wyborów i osłabienia Unii; mając 
na uwadze, że mechanizmy wprowadzone 
przez instytucje europejskie, takie jak 
kodeks postępowania w zakresie 
zwalczania dezinformacji i system 
szybkiego ostrzegania w odniesieniu do 
wyborów, przyczyniły się do ograniczenia 
ingerencji zagranicznej podczas kampanii 
wyborczej;

Or. en

Poprawka 104
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw P

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, że prośby 
skierowane przed wyborami przez Komisję 
do platform mediów społecznościowych 
wywołały zamęt i miały niezamierzone 
konsekwencje takie jak zakaz reklam 
politycznych o zasięgu ogólnoeuropejskim, 
które dla europejskich partii politycznych 
stanowią jedyny sposób reklamowania się 
podczas europejskich kampanii 
wyborczych; mając na uwadze, że w 
szczególności w tej kwestii instytucje 
powinny opracować podejście 
międzyinstytucjonalne w celu wywarcia 
pozytywnego wpływu na bezpieczeństwo i 
stabilność procesu wyborczego;

P. mając na uwadze, że prośby 
skierowane przed wyborami przez Komisję 
do platform mediów społecznościowych 
wywołały zamęt i miały niezamierzone 
konsekwencje takie jak zakaz reklam 
politycznych o zasięgu ogólnoeuropejskim, 
które dla europejskich partii politycznych 
stanowią jedyny sposób reklamowania się 
podczas europejskich kampanii 
wyborczych; mając na uwadze, że w 
szczególności w tej kwestii instytucje 
powinny opracować podejście 
międzyinstytucjonalne w celu wywarcia 
pozytywnego wpływu na bezpieczeństwo i 
stabilność procesu wyborczego; mając na 
uwadze, że kodeks postępowania ma 
charakter całkowicie dobrowolny i skupia 
się raczej na przejrzystości niż na 
rzeczywistych ograniczeniach dotyczących 
np. ukierunkowanej reklamy politycznej;

Or. en

Poprawka 105
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Brice Hortefeux

Projekt rezolucji
Motyw P

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, że prośby 
skierowane przed wyborami przez Komisję 
do platform mediów społecznościowych 
wywołały zamęt i miały niezamierzone 
konsekwencje takie jak zakaz reklam 
politycznych o zasięgu ogólnoeuropejskim, 
które dla europejskich partii politycznych 
stanowią jedyny sposób reklamowania się 
podczas europejskich kampanii 
wyborczych; mając na uwadze, że w 
szczególności w tej kwestii instytucje 
powinny opracować podejście 
międzyinstytucjonalne w celu wywarcia 
pozytywnego wpływu na bezpieczeństwo i 
stabilność procesu wyborczego;

P. mając na uwadze, że prośby 
skierowane przed wyborami przez Komisję 
do platform mediów społecznościowych 
wywołały zamęt i miały niezamierzone 
konsekwencje takie jak zakaz reklam 
politycznych o zasięgu ogólnoeuropejskim, 
które dla europejskich partii politycznych 
stanowią jedyny sposób identyfikacji i 
rozpoznawania przez wyborców podczas 
europejskich kampanii wyborczych; mając 
na uwadze, że w szczególności w tej 
kwestii instytucje powinny opracować 
podejście międzyinstytucjonalne w celu 
wywarcia pozytywnego wpływu na 
bezpieczeństwo i stabilność procesu 
wyborczego;

Or. fr

Poprawka 106
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Motyw P

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, że prośby 
skierowane przed wyborami przez Komisję 
do platform mediów społecznościowych 
wywołały zamęt i miały niezamierzone 
konsekwencje takie jak zakaz reklam 
politycznych o zasięgu ogólnoeuropejskim, 
które dla europejskich partii politycznych 
stanowią jedyny sposób reklamowania się 
podczas europejskich kampanii 
wyborczych; mając na uwadze, że w 
szczególności w tej kwestii instytucje 
powinny opracować podejście 
międzyinstytucjonalne w celu wywarcia 

P. mając na uwadze, że prośby 
skierowane przed wyborami przez Komisję 
do platform mediów społecznościowych 
wywołały zamęt i miały niezamierzone 
konsekwencje takie jak zakaz reklam 
politycznych o zasięgu ogólnoeuropejskim, 
które dla europejskich partii politycznych 
stanowią jeden ze sposobów reklamowania 
się podczas europejskich kampanii 
wyborczych; mając na uwadze, że w 
szczególności w tej kwestii instytucje 
powinny opracować podejście 
międzyinstytucjonalne w celu wywarcia 
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pozytywnego wpływu na bezpieczeństwo i 
stabilność procesu wyborczego;

pozytywnego wpływu na bezpieczeństwo i 
stabilność procesu wyborczego;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Motyw P

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, że prośby 
skierowane przed wyborami przez Komisję 
do platform mediów społecznościowych 
wywołały zamęt i miały niezamierzone 
konsekwencje takie jak zakaz reklam 
politycznych o zasięgu ogólnoeuropejskim, 
które dla europejskich partii politycznych 
stanowią jedyny sposób reklamowania się 
podczas europejskich kampanii 
wyborczych; mając na uwadze, że w 
szczególności w tej kwestii instytucje 
powinny opracować podejście 
międzyinstytucjonalne w celu wywarcia 
pozytywnego wpływu na bezpieczeństwo i 
stabilność procesu wyborczego;

P. mając na uwadze, że prośby 
skierowane przed wyborami przez Komisję 
do platform mediów społecznościowych 
miały niezamierzone konsekwencje takie 
jak zakaz reklam politycznych o zasięgu 
ogólnoeuropejskim, które to reklamy są 
ważnym instrumentem używanym przez 
europejskie partie polityczne podczas 
europejskich kampanii wyborczych; mając 
na uwadze, że w szczególności w tej 
kwestii instytucje powinny opracować 
podejście międzyinstytucjonalne w celu 
wywarcia pozytywnego wpływu na 
bezpieczeństwo i stabilność procesu 
wyborczego;

Or. en

Poprawka 108
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Motyw Q

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że europejskie 
partie i fundacje polityczne są głównymi 
podmiotami ułatwiającymi udaną 
europejską debatę polityczną, zarówno 
podczas wyborów europejskich, jak i po 
ich zakończeniu;

Q. mając na uwadze, że europejskie 
partie i fundacje polityczne są głównymi 
podmiotami ułatwiającymi udaną 
europejską debatę polityczną, zarówno 
podczas wyborów europejskich, jak i po 
ich zakończeniu; mając na uwadze, że z 
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racji tej ważnej roli europejskie partie i 
fundacje polityczne powinny zapewniać 
maksymalną przejrzystość finansową 
funduszy, którymi zarządzają, w 
szczególności tych pochodzących z 
budżetu UE;

Or. it

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Motyw Q

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że europejskie 
partie i fundacje polityczne są głównymi 
podmiotami ułatwiającymi udaną 
europejską debatę polityczną, zarówno 
podczas wyborów europejskich, jak i po 
ich zakończeniu;

Q. mając na uwadze, że europejskie 
partie i fundacje polityczne są głównymi 
podmiotami ułatwiającymi udaną 
europejską debatę polityczną, zarówno 
podczas wyborów europejskich, jak i po 
ich zakończeniu, i że należy zwiększyć ich 
widoczność;

Or. en

Poprawka 110
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Motyw Q

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że europejskie 
partie i fundacje polityczne są głównymi 
podmiotami ułatwiającymi udaną 
europejską debatę polityczną, zarówno 
podczas wyborów europejskich, jak i po 
ich zakończeniu;

Q. mając na uwadze, że krajowe partie 
polityczne są głównymi podmiotami 
ułatwiającymi debatę polityczną;
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Or. es

Poprawka 111
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Motyw Q

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że europejskie 
partie i fundacje polityczne są głównymi 
podmiotami ułatwiającymi udaną 
europejską debatę polityczną, zarówno 
podczas wyborów europejskich, jak i po 
ich zakończeniu;

Q. mając na uwadze, że europejskie 
partie i fundacje polityczne należą do 
podmiotów ułatwiających udaną 
europejską debatę polityczną, zarówno 
podczas wyborów europejskich, jak i po 
ich zakończeniu;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Motyw Q

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że europejskie 
partie i fundacje polityczne są głównymi 
podmiotami ułatwiającymi udaną 
europejską debatę polityczną, zarówno 
podczas wyborów europejskich, jak i po 
ich zakończeniu;

Q. mając na uwadze, że europejskie 
partie i fundacje polityczne są podmiotami 
ułatwiającymi udaną europejską debatę 
polityczną, zarówno podczas wyborów 
europejskich, jak i po ich zakończeniu;

Or. fr

Poprawka 113
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw R
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Projekt rezolucji Poprawka

R. mając na uwadze, że europejskie 
partie polityczne napotykają różne 
ograniczenia w prowadzeniu kampanii 
podczas wyborów europejskich i mają 
zakaz prowadzenia kampanii w 
referendach krajowych dotyczących spraw 
europejskich;

R. mając na uwadze, że europejskie 
partie polityczne napotykają różne 
ograniczenia w prowadzeniu kampanii 
podczas wyborów europejskich, takie jak 
ograniczona możliwość finansowania 
kampanii i wspólnych działań 
realizowanych z krajowymi partiami 
członkowskimi i mają zakaz prowadzenia 
kampanii w referendach krajowych 
dotyczących spraw europejskich;

Or. en

Poprawka 114
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw R a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ra. mając na uwadze, że w skład 
Parlamentu Europejskiego wchodzą 
przedstawiciele obywateli Unii; mając na 
uwadze, że brak prawdziwego 
europejskiego prawa wyborczego skutkuje 
różnymi procedurami i praktykami 
wyborczymi w poszczególnych państwach 
członkowskich, co jest sprzeczne z zasadą 
równych wyborów;

Or. en

Poprawka 115
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw R b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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Rb. mając na uwadze, że pojawienie 
się nowych partii i ruchów politycznych 
przed wyborami europejskimi świadczy o 
tym, że obywateli interesuje nowatorstwo 
w polityce;

Or. en

Poprawka 116
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw R c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Rc. mając na uwadze, że rozbieżne 
przepisy krajowe dotyczące zakładania 
partii i dostępu do wyborów europejskich 
pozostają istotną przeszkodą dla 
nowatorstwa w polityce oraz dla 
zapoczątkowania prawdziwie 
ogólnoeuropejskiej debaty politycznej;

Or. en

Poprawka 117
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw R d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Rd. mając na uwadze, że uzależnienie 
uzyskania statusu posła do Parlamentu 
Europejskiego od określonych procedur 
krajowych, takich jak ślubowanie 
wierności konstytucji krajowej, skutkuje 
bezzasadnym zniekształceniem systemu 
gwarancji ustanowionego prawem 
unijnym;
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Or. en

Poprawka 118
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw R e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Re. mając na uwadze doniesienia, że 
ze względu na organizację rejestracji 
wyborców w Zjednoczonym Królestwie 
około miliona obywateli europejskich 
pozbawiono możliwości skorzystania z 
prawa do głosowania w wyborach 
europejskich; 

Or. en

Poprawka 119
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. odnotowuje wyższą frekwencję w 
wyborach europejskich w 2019 r; uznaje, 
że pokazuje to, iż coraz większy odsetek 
obywateli uważa UE za właściwy szczebel, 
na którym należy stawić czoła wyzwaniom 
naszych czasów, takim jak: zmiana 
klimatu i problematyka ochrony 
środowiska, nierówności społeczne i 
zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn, 
zrównoważony wzrost gospodarczy oraz 
kwestie geopolityczne, takie jak migracja i 
polityka zagraniczna; wzywa zatem 
wszystkie instytucje europejskie do wzięcia 
na siebie odpowiedzialności i 
podejmowania działań na podstawie 
mandatu udzielonego im, bezpośrednio 

1. odnotowuje wyższą frekwencję w 
wyborach europejskich w 2019 r.;
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lub pośrednio, przez obywateli; wyraża 
ubolewanie zarówno z powodu braku 
zdecydowania ze strony Rady, jak i braku 
wyraźnego zamiaru osiągnięcia rozwiązań 
w oparciu o wspólne podejście;

Or. es

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. odnotowuje wyższą frekwencję w 
wyborach europejskich w 2019 r; uznaje, 
że pokazuje to, iż coraz większy odsetek 
obywateli uważa UE za właściwy szczebel, 
na którym należy stawić czoła wyzwaniom 
naszych czasów, takim jak: zmiana klimatu 
i problematyka ochrony środowiska, 
nierówności społeczne i zróżnicowanie 
sytuacji kobiet i mężczyzn, zrównoważony 
wzrost gospodarczy oraz kwestie 
geopolityczne, takie jak migracja i polityka 
zagraniczna; wzywa zatem wszystkie 
instytucje europejskie do wzięcia na siebie 
odpowiedzialności i podejmowania działań 
na podstawie mandatu udzielonego im, 
bezpośrednio lub pośrednio, przez 
obywateli; wyraża ubolewanie zarówno z 
powodu braku zdecydowania ze strony 
Rady, jak i braku wyraźnego zamiaru 
osiągnięcia rozwiązań w oparciu o wspólne 
podejście;

1. z zadowoleniem odnotowuje 
wyższą frekwencję w wyborach 
europejskich w 2019 r., świadczącą o tym, 
że możliwe jest odwrócenie trendu 
spadkowego we frekwencji w Europie; 
dostrzega ważną rolę kampanii 
prowadzonych przez instytucje unijne i 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
na rzecz zwiększenia frekwencji, takich 
jak kampania „Tym razem głosuję”; 
uznaje, że wyższa frekwencja pokazuje, iż 
coraz większy odsetek obywateli uważa 
UE za właściwy szczebel, na którym 
należy stawić czoła wyzwaniom naszych 
czasów, takim jak: zmiana klimatu i 
problematyka ochrony środowiska, 
nierówności społeczne i zróżnicowanie 
sytuacji kobiet i mężczyzn, zrównoważony 
wzrost gospodarczy oraz kwestie 
geopolityczne, takie jak migracja i polityka 
zagraniczna; podkreśla, że stan gospodarki 
i stan środowiska były dla głosujących 
dwiema najważniejszymi kwestiami, co 
jasno świadczy o tym, że obywatele 
uczestniczący w wyborach europejskich 
pragną, aby w tych dwóch dziedzinach 
polityki objętych kompetencjami 
dzielonymi między UE i państwa 
członkowskie podejmowano więcej działań 
na szczeblu europejskim; wzywa zatem 
wszystkie instytucje europejskie do 
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wzięcia na siebie odpowiedzialności i 
podejmowania działań na podstawie 
mandatu udzielonego im, bezpośrednio lub 
pośrednio, przez obywateli; wyraża 
ubolewanie zarówno z powodu braku 
zdecydowania ze strony Rady, jak i braku 
wyraźnego zamiaru osiągnięcia rozwiązań 
w oparciu o wspólne podejście;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. odnotowuje wyższą frekwencję w 
wyborach europejskich w 2019 r; uznaje, 
że pokazuje to, iż coraz większy odsetek 
obywateli uważa UE za właściwy szczebel, 
na którym należy stawić czoła wyzwaniom 
naszych czasów, takim jak: zmiana klimatu 
i problematyka ochrony środowiska, 
nierówności społeczne i zróżnicowanie 
sytuacji kobiet i mężczyzn, zrównoważony 
wzrost gospodarczy oraz kwestie 
geopolityczne, takie jak migracja i 
polityka zagraniczna; wzywa zatem 
wszystkie instytucje europejskie do wzięcia 
na siebie odpowiedzialności i 
podejmowania działań na podstawie 
mandatu udzielonego im, bezpośrednio 
lub pośrednio, przez obywateli; wyraża 
ubolewanie zarówno z powodu braku 
zdecydowania ze strony Rady, jak i braku 
wyraźnego zamiaru osiągnięcia rozwiązań 
w oparciu o wspólne podejście;

1. odnotowuje wyższą frekwencję w 
wyborach europejskich w 2019 r; uznaje, 
że pokazuje to, iż coraz większy odsetek 
obywateli uważa UE za właściwy szczebel, 
na którym należy stawić czoła wyzwaniom 
naszych czasów, takim jak: zmiana klimatu 
i problematyka ochrony środowiska;

Or. fr

Poprawka 122
Leila Chaibi



AM\1210438PL.docx 67/145 PE655.711v01-00

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. odnotowuje wyższą frekwencję w 
wyborach europejskich w 2019 r; uznaje, 
że pokazuje to, iż coraz większy odsetek 
obywateli uważa UE za właściwy szczebel, 
na którym należy stawić czoła wyzwaniom 
naszych czasów, takim jak: zmiana 
klimatu i problematyka ochrony 
środowiska, nierówności społeczne i 
zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn, 
zrównoważony wzrost gospodarczy oraz 
kwestie geopolityczne, takie jak migracja i 
polityka zagraniczna; wzywa zatem 
wszystkie instytucje europejskie do 
wzięcia na siebie odpowiedzialności i 
podejmowania działań na podstawie 
mandatu udzielonego im, bezpośrednio lub 
pośrednio, przez obywateli; wyraża 
ubolewanie zarówno z powodu braku 
zdecydowania ze strony Rady, jak i braku 
wyraźnego zamiaru osiągnięcia rozwiązań 
w oparciu o wspólne podejście;

1. odnotowuje wyższą frekwencję w 
wyborach europejskich w 2019 r.;   
zauważa, że była ona bardzo 
zróżnicowana w poszczególnych 
państwach członkowskich; uznaje, że 
pokazuje to, iż coraz większy odsetek 
obywateli uważa, że UE powinna stawić 
czoła wyzwaniom naszych czasów i 
zmienić swoje traktaty, aby rozwiązać 
problemy takie jak zmiana klimatu i 
problematyka ochrony środowiska, 
nierówności społeczne i zróżnicowanie 
sytuacji kobiet i mężczyzn, zrównoważony 
wzrost gospodarczy oraz kwestie 
geopolityczne, takie jak migracja i polityka 
zagraniczna; wzywa zatem wszystkie 
instytucje europejskie do wzięcia na siebie 
odpowiedzialności i podejmowania działań 
na podstawie mandatu udzielonego im, 
bezpośrednio lub pośrednio, przez 
obywateli; wyraża ubolewanie zarówno z 
powodu braku zdecydowania i 
przejrzystości ze strony Rady, jak i braku 
wyraźnego zamiaru osiągnięcia rozwiązań 
w oparciu o wspólne podejście;

Or. fr

Poprawka 123
Brice Hortefeux

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. odnotowuje wyższą frekwencję w 
wyborach europejskich w 2019 r; uznaje, 
że pokazuje to, iż coraz większy odsetek 
obywateli uważa UE za właściwy szczebel, 
na którym należy stawić czoła wyzwaniom 

1. odnotowuje wyższą frekwencję w 
wyborach europejskich w 2019 r., lecz 
ubolewa nad utrzymującym się poziomem 
braku uczestnictwa; uznaje, że wzrost 
frekwencji pokazuje, iż coraz większy 
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naszych czasów, takim jak: zmiana klimatu 
i problematyka ochrony środowiska, 
nierówności społeczne i zróżnicowanie 
sytuacji kobiet i mężczyzn, zrównoważony 
wzrost gospodarczy oraz kwestie 
geopolityczne, takie jak migracja i polityka 
zagraniczna; wzywa zatem wszystkie 
instytucje europejskie do wzięcia na siebie 
odpowiedzialności i podejmowania działań 
na podstawie mandatu udzielonego im, 
bezpośrednio lub pośrednio, przez 
obywateli; wyraża ubolewanie zarówno z 
powodu braku zdecydowania ze strony 
Rady, jak i braku wyraźnego zamiaru 
osiągnięcia rozwiązań w oparciu o 
wspólne podejście;

odsetek obywateli interesuje się UE i jej 
potencjalną rolą w stawianiu czoła 
wyzwaniom naszych czasów, takim jak: 
bezrobocie i koszty życia, ulepszenie i 
odporność systemów opieki zdrowotnej, 
zmiana klimatu i problematyka ochrony 
środowiska, transformacja cyfrowa, 
nierówności społeczne i zróżnicowanie 
sytuacji kobiet i mężczyzn, gospodarka i 
zrównoważony wzrost gospodarczy, 
migracja i demografia, bezpieczeństwo i 
rola UE na świecie; wzywa zatem 
wszystkie instytucje europejskie do 
wzięcia na siebie odpowiedzialności i 
podejmowania działań na podstawie 
mandatu udzielonego im, bezpośrednio lub 
pośrednio, przez obywateli;

Or. fr

Poprawka 124
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. odnotowuje wyższą frekwencję w 
wyborach europejskich w 2019 r; uznaje, 
że pokazuje to, iż coraz większy odsetek 
obywateli uważa UE za właściwy szczebel, 
na którym należy stawić czoła wyzwaniom 
naszych czasów, takim jak: zmiana klimatu 
i problematyka ochrony środowiska, 
nierówności społeczne i zróżnicowanie 
sytuacji kobiet i mężczyzn, zrównoważony 
wzrost gospodarczy oraz kwestie 
geopolityczne, takie jak migracja i polityka 
zagraniczna; wzywa zatem wszystkie 
instytucje europejskie do wzięcia na siebie 
odpowiedzialności i podejmowania działań 
na podstawie mandatu udzielonego im, 
bezpośrednio lub pośrednio, przez 
obywateli; wyraża ubolewanie zarówno z 
powodu braku zdecydowania ze strony 

1. odnotowuje wyższą frekwencję w 
wyborach europejskich w 2019 r.; uznaje, 
że pokazuje to, iż coraz większy odsetek 
obywateli uważa UE za właściwy szczebel, 
na którym należy stawić czoła wyzwaniom 
naszych czasów, takim jak: zmiana klimatu 
i problematyka ochrony środowiska, 
nierówności społeczne i zróżnicowanie 
sytuacji kobiet i mężczyzn, zrównoważony 
wzrost gospodarczy oraz kwestie 
geopolityczne, takie jak migracja i polityka 
zagraniczna; wzywa zatem wszystkie 
instytucje europejskie do wzięcia na siebie 
odpowiedzialności i podejmowania działań 
na podstawie mandatu udzielonego im, 
bezpośrednio lub pośrednio, przez 
obywateli; wyraża ubolewanie zarówno z 
powodu braku zdecydowania ze strony 
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Rady, jak i braku wyraźnego zamiaru 
osiągnięcia rozwiązań w oparciu o wspólne 
podejście;

Rady w odniesieniu do przepisów 
dotyczących wyborów europejskich, jak i 
braku wyraźnego zamiaru osiągnięcia 
rozwiązań w oparciu o wspólne podejście;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. odnotowuje wyższą frekwencję w 
wyborach europejskich w 2019 r; uznaje, 
że pokazuje to, iż coraz większy odsetek 
obywateli uważa UE za właściwy szczebel, 
na którym należy stawić czoła wyzwaniom 
naszych czasów, takim jak: zmiana klimatu 
i problematyka ochrony środowiska, 
nierówności społeczne i zróżnicowanie 
sytuacji kobiet i mężczyzn, zrównoważony 
wzrost gospodarczy oraz kwestie 
geopolityczne, takie jak migracja i polityka 
zagraniczna; wzywa zatem wszystkie 
instytucje europejskie do wzięcia na siebie 
odpowiedzialności i podejmowania działań 
na podstawie mandatu udzielonego im, 
bezpośrednio lub pośrednio, przez 
obywateli; wyraża ubolewanie zarówno z 
powodu braku zdecydowania ze strony 
Rady, jak i braku wyraźnego zamiaru 
osiągnięcia rozwiązań w oparciu o 
wspólne podejście;

1. odnotowuje wyższą frekwencję w 
wyborach europejskich w 2019 r.; uznaje, 
że pokazuje to, iż coraz większy odsetek 
obywateli uważa UE za właściwy szczebel, 
na którym należy stawić czoła wyzwaniom 
naszych czasów, takim jak: gospodarka i 
zrównoważony wzrost gospodarczy, 
zdrowie publiczne, zmiana klimatu i 
ochrona środowiska, rewolucja cyfrowa, 
promowanie wolności, praw człowieka i 
demokracji, nierówności społeczne i 
zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn, 
migracja i demografia, bezpieczeństwo i 
rola UE na świecie; wzywa zatem 
wszystkie instytucje europejskie do 
wzięcia na siebie odpowiedzialności i 
podejmowania działań na podstawie 
mandatu udzielonego im, bezpośrednio lub 
pośrednio, przez obywateli;

Or. en

Poprawka 126
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wyraża przekonanie, że trend 
wzrostowy we frekwencji wyborczej może 
się powtórzyć, jeśli zostaną wzmocnione 
więzi między wyborcami i kandydatami 
oraz zwiększy się rozliczalność w 
stosunkach między nimi, a we wszystkich 
państwach członkowskich przedmiotem 
debaty będą ogólnounijne wyzwania i 
programy polityczne;

Or. en

Poprawka 127
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje znaczny 
wzrost udziału osób młodych w wyborach; 
ponawia swój apel do Rady i Komisji o 
uwzględnienie ich obaw, jako że mają one 
decydujące znaczenie dla życia następnych 
pokoleń;

2. z zadowoleniem przyjmuje znaczny 
wzrost udziału osób młodych w wyborach; 
wyraża jednak zaniepokojenie faktem, że 
tylko 42 % osób w wieku od 16/18 do 24 
lat oddało głos w wyborach europejskich 
w 2019 r.1a; zaleca państwom 
członkowskim rozważenie możliwości 
harmonizacji minimalnego wieku 
uprawniającego do głosowania na 
poziomie 16 lat w celu dalszego 
wzmocnienia zaangażowania młodych 
wyborców; ponawia swój apel do Rady i 
Komisji o uwzględnienie ich obaw, jako że 
mają one decydujące znaczenie dla życia 
następnych pokoleń; wyraża jednak 
zaniepokojenie faktem, że w całej UE nie 
zagłosowała niemal połowa uprawnionych 
wyborców; podkreśla, że zachęcanie 
wyborców do udziału w wyborach 
europejskich wymaga więcej działań na 
szczeblu lokalnym, regionalnym, 
krajowym i europejskim;
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_________________
1a Eurobarometr 91.5, wrzesień 2019 r.

Or. en

Poprawka 128
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje znaczny 
wzrost udziału osób młodych w wyborach; 
ponawia swój apel do Rady i Komisji o 
uwzględnienie ich obaw, jako że mają one 
decydujące znaczenie dla życia następnych 
pokoleń;

2. z zadowoleniem przyjmuje znaczny 
wzrost udziału osób młodych w wyborach; 
ponawia swój apel do Rady i Komisji o 
uwzględnienie ich obaw, w drodze 
konsultacji publicznych i konferencji w 
sprawie przyszłości Europy, jako że mają 
one decydujące znaczenie dla życia 
następnych pokoleń; zaleca, by dokonać 
wyboru drogą losowania do agory 
obywatelskiej osób młodych na 
konferencji i wzywa do rzeczywistego 
uwzględnienia ich konkluzji; 

Or. fr

Poprawka 129
Brice Hortefeux

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje znaczny 
wzrost udziału osób młodych w wyborach; 
ponawia swój apel do Rady i Komisji o 
uwzględnienie ich obaw, jako że mają one 
decydujące znaczenie dla życia 
następnych pokoleń;

2. z zadowoleniem przyjmuje znaczny 
wzrost udziału osób młodych w wyborach, 
lecz ubolewa nad utrzymującym się 
wysokim poziomem braku uczestnictwa; 
apeluje do Rady i Komisji o uwzględnienie 
obaw młodzieży i wpływu europejskich 
przepisów na przyszłe pokolenia i 
zwrócenie szczególnej uwagi na 
komunikat skierowany do obywateli 
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nieuczestniczących w wyborach;

Or. fr

Poprawka 130
Brice Hortefeux

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. zachęca Komisję do 
przeprowadzenia badania dotyczącego 
trybów ordynacji wyborczej, w 
szczególności wyboru list krajowych lub 
terytorialnych w zależności od ciężaru 
demograficznego państw członkowskich, 
oraz ich wpływu na reprezentatywność 
posłów w stosunku do obywateli;

Or. fr

Poprawka 131
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. ubolewa nad faktem, że wynik 
wyborów nie doprowadził do osiągnięcia 
prawdziwej równowagi płci w 
Parlamencie; zwraca się do Komisji o 
sformułowanie, we współpracy z 
Parlamentem i innymi organami takimi 
jak Komisja Wenecka, zaleceń dla państw 
członkowskich mających na celu 
zwiększenie reprezentacji kobiet w 
Parlamencie Europejskim;

skreśla się

Or. es
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Poprawka 132
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Gabriele Bischoff, Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. ubolewa nad faktem, że wynik 
wyborów nie doprowadził do osiągnięcia 
prawdziwej równowagi płci w 
Parlamencie; zwraca się do Komisji o 
sformułowanie, we współpracy z 
Parlamentem i innymi organami takimi jak 
Komisja Wenecka, zaleceń dla państw 
członkowskich mających na celu 
zwiększenie reprezentacji kobiet w 
Parlamencie Europejskim;

3. ubolewa nad faktem, że wynik 
wyborów nie doprowadził do osiągnięcia 
prawdziwej równowagi płci w 
Parlamencie; dostrzega znaczne różnice 
między państwami członkowskimi pod tym 
względem: w niektórych z nich ponad 
50 % zwycięzców w wyborach stanowiły 
kobiety, a w innych nie wybrano ani 
jednej posłanki do Parlamentu 
Europejskiego; wzywa państwa 
członkowskie i instytucje Unii do przyjęcia 
wszelkich niezbędnych środków w celu 
propagowania zasady równości mężczyzn i 
kobiet w całym procesie wyborczym; 
podkreśla w związku z tym znaczenie 
zachowania równowagi płci na listach 
wyborczych; zwraca się do Komisji o 
sformułowanie, we współpracy z 
Parlamentem i innymi organami takimi jak 
Komisja Wenecka, zaleceń dla państw 
członkowskich mających na celu 
zwiększenie reprezentacji kobiet w 
Parlamencie Europejskim przez np. 
zachęcanie partii krajowych do 
przedstawiania list kandydatów z taką 
samą liczbą mężczyzn i kobiet;

Or. en

Poprawka 133
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. ubolewa nad faktem, że wynik 
wyborów nie doprowadził do osiągnięcia 

3. ubolewa nad faktem, że wynik 
wyborów nie doprowadził do osiągnięcia 
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prawdziwej równowagi płci w 
Parlamencie; zwraca się do Komisji o 
sformułowanie, we współpracy z 
Parlamentem i innymi organami takimi jak 
Komisja Wenecka, zaleceń dla państw 
członkowskich mających na celu 
zwiększenie reprezentacji kobiet w 
Parlamencie Europejskim;

prawdziwej równowagi płci w 
Parlamencie; zwraca się do Komisji o 
sformułowanie, we współpracy z 
Parlamentem i innymi organami takimi jak 
Komisja Wenecka, zaleceń dla państw 
członkowskich mających na celu 
zwiększenie reprezentacji kobiet w 
Parlamencie Europejskim; zachęca 
państwa członkowskie, aby rozważyły 
wprowadzenie w ramach ich krajowego 
ustawodawstwa wyborczego ogólnego 
obowiązku posiadania przez partie 
polityczne w pełni parytetowych i 
ułożonych naprzemiennie pod względem 
płci list kandydatów; zwraca się również 
do państw członkowskich posiadających 
ordynację preferencyjną, by 
zaproponowały system głosu 
preferencyjnego na parzystą liczbę 
kandydatów, aby zagwarantować parytet;

Or. fr

Poprawka 134
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. ubolewa nad faktem, że wynik 
wyborów nie doprowadził do osiągnięcia 
prawdziwej równowagi płci w 
Parlamencie; zwraca się do Komisji o 
sformułowanie, we współpracy z 
Parlamentem i innymi organami takimi jak 
Komisja Wenecka, zaleceń dla państw 
członkowskich mających na celu 
zwiększenie reprezentacji kobiet w 
Parlamencie Europejskim;

3. ubolewa nad faktem, że wynik 
wyborów nie doprowadził do osiągnięcia 
prawdziwej równowagi płci w 
Parlamencie; zwraca się do Komisji o 
sformułowanie, we współpracy z 
Parlamentem i innymi organami takimi jak 
Komisja Wenecka, zaleceń dla państw 
członkowskich mających na celu 
zwiększenie reprezentacji kobiet w 
Parlamencie Europejskim; apeluje do 
Parlamentu Europejskiego o 
zainicjowanie rewizji prawa wyborczego, 
w szczególności z myślą o wprowadzeniu 
obowiązkowych list w systemie 
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suwakowym;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. ubolewa nad faktem, że wynik 
wyborów nie doprowadził do osiągnięcia 
prawdziwej równowagi płci w 
Parlamencie; zwraca się do Komisji o 
sformułowanie, we współpracy z 
Parlamentem i innymi organami takimi jak 
Komisja Wenecka, zaleceń dla państw 
członkowskich mających na celu 
zwiększenie reprezentacji kobiet w 
Parlamencie Europejskim;

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
po ostatnich wyborach poprawiła się 
równowaga płci w Parlamencie; podkreśla 
jednak, że możliwa jest dalsza poprawa 
prowadząca do powstania Parlamentu 
naprawdę zrównoważonego pod względem 
płci; zwraca się do Komisji o 
sformułowanie, we współpracy z 
Parlamentem i innymi organami takimi jak 
Komisja Wenecka, zaleceń dla państw 
członkowskich mających na celu 
zwiększenie reprezentacji kobiet w 
Parlamencie Europejskim;

Or. en

Poprawka 136
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa do wzmocnienia parytetu w 
Parlamencie Europejskim; uważa, że 
wprowadzenie kilku zmian w jego 
Regulaminie mogłoby znacznie wzmocnić 
parytet, poczynając od wprowadzenia 
zasady parytetu w organach decyzyjnych; 
proponuje również, by zastąpić zasadę 



PE655.711v01-00 76/145 AM\1210438PL.docx

PL

starszeństwa zasadą najmłodszego, czyli 
by w przypadku równej liczby głosów za 
wybranych uznawać najmłodszych 
kandydatów, a nie kandydatów 
najstarszych wiekiem, jak obecnie 
przewidują przepisy następujących 
artykułów: art. 16 – Wybór 
Przewodniczącego, art. 17 – Wybór 
wiceprzewodniczących, art. 29 ust. 2 – 
Konferencja Przewodniczących Komisji, 
art. 30 ust. 2 – Konferencja 
Przewodniczących Delegacji, art. 213 – 
Prezydium komisji, art. 231 – Wybór 
Rzecznika Praw Obywatelskich;

Or. fr

Poprawka 137
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. uważa, że Parlament, który w 96 % 
składa się z ludzi rasy białej, nie może 
zapewnić zadowalającej reprezentacji 
pluralistycznego i zróżnicowanego 
społeczeństwa europejskiego; ubolewa 
nad faktem, że podczas gdy niektóre grupy 
codziennie borykają się ze strukturalnym 
rasizmem, nie podejmuje się żadnych 
środków w celu poprawy reprezentacji w 
Parlamencie Europejskim osób 
dyskryminowanych z powodu rasy; uważa, 
że eliminacja wykluczenia i dyskryminacji 
intersekcjonalnej to obowiązek 
wynikający z wartości UE i z Karty praw 
podstawowych; apeluje do państw 
członkowskich i partii politycznych 
uczestniczących w wyborach europejskich 
o przyjęcie proaktywnej polityki na rzecz 
zapewnienia równych szans i zwiększenia 
reprezentacji osób dyskryminowanych z 
powodu rasy oraz wszystkich grup 
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niedostatecznie reprezentowanych i 
marginalizowanych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. zauważa, że choć mniejszości 
etniczne stanowią ok. 10 % ludności UE, 
należy do nich tylko 5 % posłów do 
Parlamentu Europejskiego1a; podkreśla, 
że potrzebne są dalsze działania na 
szczeblu krajowym i europejskim, aby 
dodatkowo zwiększyć obecność 
mniejszości etnicznych na listach 
wyborczych i wśród posłów;
_________________
1a Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 
dnia 19 czerwca 2020 r. „Sprawozdanie w 
sprawie wyborów do Parlamentu 
Europejskiego w 2019 r.”, 
COM(2020)0252 final.

Or. en

Poprawka 139
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. wyraża ubolewanie, że Oriol 
Junqueras nie mógł zająć należnego mu 
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miejsca, przez co Parlament Europejski 
pozostaje niepełny; przypomina, że 
Parlament Europejski jest jedynym 
organem właściwym do celów uchylania 
immunitetu posłów i że wykonując taki 
krok, Parlament ma obowiązek 
przestrzegania Karty; w związku z tym 
wzywa w szczególności przewodniczącego 
Parlamentu Europejskiego, aby zgodnie z 
wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej (C-502/19) potwierdził 
immunitet przysługujący Oriolowi 
Junquerasowi, chroniąc w ten sposób 
niezależność Parlamentu Europejskiego;

Or. en

Poprawka 140
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. proponuje, by zgodnie z 
zaleceniami zawartymi w planie działania 
na rzecz parlamentów uwzględniających 
aspekt płci Unii Międzyparlamentarnej 
(UIP) rozdzielić na dwie części funkcje 
kierownicze w strukturach 
parlamentarnych, z mianowaniem kobiety 
i mężczyzny, w szczególności w przypadku 
urzędu przewodniczącego Parlamentu 
Europejskiego;

Or. fr

Poprawka 141
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Ustęp 3 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

3c. proponuje wprowadzenie dwóch 
parytetowych współprzewodniczących do 
warunków ustanawiania grup 
politycznych na podstawie art. 33 ust. 5 
Regulaminu; podkreśla, że zmiana ta 
spowoduje jedynie dodanie do zgłoszenia 
utworzenia grupy nazwisk tych dwóch 
parytetowych współprzewodniczących, 
oprócz nazwy grupy, deklaracji politycznej 
określającej cel grupy oraz nazwisk jej 
członków i członków prezydium;

Or. fr

Poprawka 142
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3d. wzywa Konferencję 
Przewodniczących, by uwzględniała 
kryterium parytetu w przypadku braku 
porozumienia między grupami 
politycznymi co do ich proporcjonalnej 
reprezentacji w składzie jednej lub kilku 
komisji ustalanej w ramach procedury 
określonej w art. 209 ust. 2 Regulaminu;

Or. fr

Poprawka 143
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Ustęp 3 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3e. proponuje, by jako środek 
przejściowy w procesie przechodzenia do 
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lepszej parytetowej reprezentacji posłów 
rozważyć wdrożenie minimalnego progu w 
każdej komisji Parlamentu Europejskiego, 
aby zapewnić zadowalający poziom 
udziału płci;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zauważa, że podobne zalecenia 
można byłoby sformułować odnośnie do 
korzystania z biernego i czynnego prawa 
wyborczego przez obywateli z 
niepełnosprawnościami; przypomina z 
głębokim zaniepokojeniem, że w szeregu 
państw członkowskich obywatele z 
niepełnosprawnościami w 2019 r. nie byli 
w stanie głosować z powodu 
nieodpowiednich materiałów wyborczych 
lub nieodpowiedniej infrastruktury w 
lokalach wyborczych;

4. zauważa, że podobne zalecenia 
można byłoby sformułować odnośnie do 
korzystania z biernego i czynnego prawa 
wyborczego przez obywateli z 
niepełnosprawnościami; przypomina z 
głębokim zaniepokojeniem, że, jak się 
szacuje, w szeregu państw członkowskich 
800 tys. obywateli z 
niepełnosprawnościami w 2019 r. nie było 
w stanie głosować z powodu 
nieodpowiednich materiałów wyborczych 
lub nieodpowiedniej infrastruktury w 
lokalach wyborczych; apeluje do państw 
członkowskich o zagwarantowanie, aby 
wszyscy uprawnieni do głosowania, w tym 
obywatele Unii mieszkający poza krajem 
pochodzenia i więźniowie, którym 
przyznano takie prawo zgodnie z 
przepisami krajowymi, mieli możliwość 
skorzystania z tego prawa;

Or. en

Poprawka 145
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
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Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. zwraca uwagę, że rozbieżność 
kultur wyborczych prowadzi do istnienia 
wielu różnych systemów wyborczych; 
zaleca, aby jasne przepisy, zalecenia i 
wytyczne zapewniały zbliżenie do 
ujednoliconego prawa wyborczego i 
równość głosów oddawanych przez 
obywateli europejskich, zwłaszcza w 
odniesieniu do prawa do zarejestrowania 
partii i kandydowania w wyborach, 
dostępu do głosowania, wystawiania 
kandydatów, dostępności, głosowania 
przez pełnomocnika lub głosowania 
zdalnego oraz terminów wyborów;

Or. en

Poprawka 146
Pedro Silva Pereira, Giuliano Pisapia

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. docenia dobrą organizację procesu 
wyborczego w 2019 r., mimo niepewności 
spowodowanej wystąpieniem 
Zjednoczonego Królestwa z UE; podkreśla 
w tym kontekście sprawne odtworzenie 
składu Parlamentu Europejskiego dzięki 
klauzuli ochronnej przewidzianej w jego 
rezolucji z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie 
składu Parlamentu Europejskiego;

Or. en

Poprawka 147
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
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Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. z zadowoleniem przyjmuje raport 
informacyjny Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego z marca 2019 
r. w sprawie rzeczywistych praw osób z 
niepełnosprawnościami do głosowania w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego;

Or. fr

Poprawka 148
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. odnotowuje, że zgodnie z art. 223 
ust. 1 TFUE proponowanie zmian w 
prawie wyborczym jest prerogatywą 
Parlamentu; odnotowuje, że zgodnie z art. 
223 ust. 1 akapit pierwszy prerogatywą 
Rady jest wprowadzanie zmian w 
proponowanym tekście; odnotowuje 
interpretację art. 223 TFUE 
przedstawioną w 2016 r. przez Służbę 
Prawną Rady; zaleca obu instytucjom 
współdziałanie od początku w sposób 
zorganizowany i nacechowany duchem 
współpracy w celu przedstawienia 
najlepszych rozwiązań w zakresie 
wyborów europejskich i wdrożenia 
rezultatu w państwach członkowskich 
przed wyborami w 2024 r.;

Or. en

Poprawka 149
Leila Chaibi
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Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. stwierdza, że dla wyborców 
niepełnosprawnych techniczne 
rozwiązania do głosowania są równie 
istotne, co dostęp do informacji czy dostęp 
do lokalu wyborczego; podkreśla, że w 
przypadku osób niewidomych, 
niedowidzących lub mających trudności z 
precyzyjnym posługiwaniem się 
długopisem praktyka polegająca na 
rysowaniu kółka, na przykład wokół 
numeru kandydata na liście, lub wpisaniu 
na karcie do głosowania numeru lub 
nazwiska kandydata, lub nazwy partii, 
stanowi znaczne utrudnienie;

Or. fr

Poprawka 150
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4c. zachęca państwa członkowskie do 
zwiększenia wymiany dobrych praktyk w 
celu ułatwienia dostępu osobom 
niepełnosprawnym do lokali wyborczych; 
proponuje państwom członkowskim, by 
organizowały wynajem przystosowanych 
lokali, w przypadku gdy pomieszczenia 
publiczne nie są przystosowane;

Or. fr

Poprawka 151
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
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Ustęp 4 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4d. zachęca państwa członkowskie, by 
zwiększyły zasoby w konsulatach na 
potrzeby wyborów w 2024 r., aby 
umożliwić wzmocnioną kontrolę i 
zwiększenie świadomości obywateli na 
temat zakazu wielokrotnego głosowania;

Or. fr

Poprawka 152
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Ustęp 4 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4e. wzywa państwa członkowskie do 
ulepszenia ustawodawstwa w celu 
ułatwienia dostępu do głosowania osobom 
bezdomnym; podkreśla, że wymóg 
przedstawienia dokumentu 
potwierdzającego adres w celu oddania 
głosu, jak przewidziano w dyrektywie 
93/109/WE, może prowadzić do 
wykluczenia osób bezdomnych w krajach, 
w których nie ma możliwości otrzymania 
adresu administracyjnego; zaleca 
wyeliminowanie wymogu dokumentu 
potwierdzającego adres w celu poprawy 
frekwencji osób bezdomnych w wyborach 
jako pełnoprawnych obywateli Unii;

Or. fr

Poprawka 153
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Ustęp 4 f (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

4f. uważa, że najlepszym sposobem na 
umożliwienie wszystkim obywatelom 
dostępu do wyborów jest zapewnienie 
włączenia wszystkich poprzez likwidację 
zjawiska bezdomności; zaleca Komisji, by 
w trybie pilnym przyjęła unijne ramy 
likwidacji zjawiska bezdomności do 2030 
r., do transpozycji na szczeblu krajowym 
przez państwa członkowskie w ramach ich 
walki ze zjawiskiem bezdomności; 
zauważa poza tym, że wytyczne w sprawie 
walki ze zjawiskiem bezdomności1a 
Komisji pochodzą z 2013 r. i nadal nie 
zostały przetłumaczone na 23 języki Unii;
_________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/ALL/?uri=CELEX:52013SC0
042

Or. fr

Poprawka 154
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Ustęp 4 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4g. zachęca Unię i państwa 
członkowskie do wzmocnienia kampanii 
uświadamiających dla osób bezdomnych 
na temat uczestnictwa w wyborach, aby 
umożliwić im udział w wyborach i 
dyskusję na temat znaczenia głosowania; 
wzywa do większego wsparcia w formie 
środków przeznaczonych na szkolenie dla 
pracowników placówek i ośrodków 
zakwaterowania dla osób bezdomnych 
oraz gmin;

Or. fr
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Poprawka 155
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. jest zdania, że powodem, dla 
którego system czołowych kandydatów nie 
doprowadził do wyłonienia 
przewodniczącego Komisji Europejskiej 
po wyborach w 2019 r., jest fakt, iż po 
doświadczeniach z 2014 r. nie 
wprowadzono w nim żadnych ulepszeń; 
zamierza wzmocnić demokratyczny proces 
wyboru przewodniczącego Komisji przed 
kolejnymi wyborami europejskimi w 2024 
r.;

5. jest zdania, że demokratyczny 
proces jest w pełni zagwarantowany w 
państwach członkowskich;

Or. es

Poprawka 156
Pedro Silva Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. jest zdania, że powodem, dla 
którego system czołowych kandydatów nie 
doprowadził do wyłonienia 
przewodniczącego Komisji Europejskiej po 
wyborach w 2019 r., jest fakt, iż po 
doświadczeniach z 2014 r. nie 
wprowadzono w nim żadnych ulepszeń; 
zamierza wzmocnić demokratyczny proces 
wyboru przewodniczącego Komisji przed 
kolejnymi wyborami europejskimi w 2024 
r.;

5. odnotowuje, że system czołowych 
kandydatów to ważne narzędzie 
organizacji europejskiej debaty politycznej 
podczas kampanii wyborczej; uważa 
ponadto, że potrzebne są dalsze ulepszenia 
i wyjaśnienia, aby wzmocnić 
demokratyczny proces wyboru 
przewodniczącego Komisji przed 
kolejnymi wyborami europejskimi w 2024 
r.; zwraca jednak uwagę, że wybór 
przewodniczącego Komisji jest zawsze 
uzależniony od uzyskania poparcia 
większości posłów do Parlamentu 
Europejskiego, tak aby wyniki wyborów 
zostały w nim w pełni uwzględnione, jak 
przewidziano w traktacie lizbońskim;
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Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. jest zdania, że powodem, dla 
którego system czołowych kandydatów nie 
doprowadził do wyłonienia 
przewodniczącego Komisji Europejskiej po 
wyborach w 2019 r., jest fakt, iż po 
doświadczeniach z 2014 r. nie 
wprowadzono w nim żadnych ulepszeń; 
zamierza wzmocnić demokratyczny proces 
wyboru przewodniczącego Komisji przed 
kolejnymi wyborami europejskimi w 2024 
r.;

5. jest zdania, że powodem, dla 
którego system czołowych kandydatów nie 
doprowadził do wyłonienia 
przewodniczącego Komisji Europejskiej po 
wyborach w 2019 r., jest fakt, iż państwa 
członkowskie nie mają takiej woli; wzywa 
do ostatecznej rezygnacji z tego systemu;

Or. fr

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. jest zdania, że powodem, dla 
którego system czołowych kandydatów nie 
doprowadził do wyłonienia 
przewodniczącego Komisji Europejskiej po 
wyborach w 2019 r., jest fakt, iż po 
doświadczeniach z 2014 r. nie 
wprowadzono w nim żadnych ulepszeń; 
zamierza wzmocnić demokratyczny proces 
wyboru przewodniczącego Komisji przed 
kolejnymi wyborami europejskimi w 2024 

5. przyznaje, że system czołowych 
kandydatów nie doprowadził do 
wyłonienia przewodniczącego Komisji 
Europejskiej po wyborach w 2019 r.; 
zamierza wzmocnić demokratyczny proces 
wyboru przewodniczącego Komisji przed 
kolejnymi wyborami europejskimi w 2024 
r.;
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r.;

Or. en

Poprawka 159
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Gabriele Bischoff

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. jest zdania, że powodem, dla 
którego system czołowych kandydatów nie 
doprowadził do wyłonienia 
przewodniczącego Komisji Europejskiej po 
wyborach w 2019 r., jest fakt, iż po 
doświadczeniach z 2014 r. nie 
wprowadzono w nim żadnych ulepszeń; 
zamierza wzmocnić demokratyczny proces 
wyboru przewodniczącego Komisji przed 
kolejnymi wyborami europejskimi w 2024 
r.;

5. jest zdania, że powodem, dla 
którego system czołowych kandydatów nie 
doprowadził do wyłonienia 
przewodniczącego Komisji Europejskiej po 
wyborach w 2019 r., jest fakt, iż od 2014 r. 
nie przyjęto żadnych formalnych 
wiążących ram stosowania zasady 
czołowych kandydatów; zamierza 
wzmocnić demokratyczny proces wyboru 
przewodniczącego Komisji przed 
kolejnymi wyborami europejskimi w 2024 
r.;

Or. en

Poprawka 160
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. jest zdania, że powodem, dla 
którego system czołowych kandydatów nie 
doprowadził do wyłonienia 
przewodniczącego Komisji Europejskiej po 
wyborach w 2019 r., jest fakt, iż po 
doświadczeniach z 2014 r. nie 
wprowadzono w nim żadnych ulepszeń; 
zamierza wzmocnić demokratyczny proces 
wyboru przewodniczącego Komisji przed 
kolejnymi wyborami europejskimi w 2024 

5. jest zdania, że powodem, dla 
którego system czołowych kandydatów nie 
doprowadził do wyłonienia 
przewodniczącego Komisji Europejskiej po 
wyborach w 2019 r., jest fakt, iż po 
doświadczeniach z 2014 r. nie 
wprowadzono w nim żadnych ulepszeń z 
powodu braku zgody Rady Europejskiej; 
zamierza wzmocnić demokratyczny proces 
wyboru przewodniczącego Komisji przed 
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r.; kolejnymi wyborami europejskimi w 2024 
r.;

Or. fr

Poprawka 161
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. jest zdania, że powodem, dla 
którego system czołowych kandydatów nie 
doprowadził do wyłonienia 
przewodniczącego Komisji Europejskiej po 
wyborach w 2019 r., jest fakt, iż po 
doświadczeniach z 2014 r. nie 
wprowadzono w nim żadnych ulepszeń; 
zamierza wzmocnić demokratyczny proces 
wyboru przewodniczącego Komisji przed 
kolejnymi wyborami europejskimi w 2024 
r.;

5. jest zdania, że powodem, dla 
którego system czołowych kandydatów nie 
doprowadził do wyłonienia 
przewodniczącego Komisji Europejskiej po 
wyborach w 2019 r., jest fakt, iż po 
doświadczeniach z 2014 r. nie 
wprowadzono w nim żadnych ulepszeń; 
zamierza zreformować demokratyczny 
proces wyboru przewodniczącego Komisji 
przed kolejnymi wyborami europejskimi w 
2024 r.;

Or. it

Poprawka 162
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. uważa, że próg wyborczy w 
wyborach europejskich nie jest potrzebny i 
że jego wprowadzenie ograniczyłoby 
reprezentację sił politycznych 
odgrywających konstruktywną i 
nowatorską rolę w europejskim procesie 
decyzyjnym;

Or. en
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Poprawka 163
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje 
nadchodzącą wspólną deklarację trzech 
instytucji europejskich dotyczącą 
konferencji w sprawie przyszłości Europy, 
przypomina o zobowiązaniu się 
przewodniczącego Komisji do zajęcia się 
podczas tej konferencji kwestią list 
transnarodowych i systemem czołowych 
kandydatów jako priorytetowymi 
kwestiami instytucjonalnymi;

skreśla się

Or. es

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

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje 
nadchodzącą wspólną deklarację trzech 
instytucji europejskich dotyczącą 
konferencji w sprawie przyszłości Europy, 
przypomina o zobowiązaniu się 
przewodniczącego Komisji do zajęcia się 
podczas tej konferencji kwestią list 
transnarodowych i systemem czołowych 
kandydatów jako priorytetowymi 
kwestiami instytucjonalnymi;

6. ubolewa nad powrotem projektu 
utworzenia list transnarodowych, chociaż 
Parlament Europejski odrzucił go w 2018 
r.; wzywa do ostatecznej rezygnacji z 
niego;

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

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje 
nadchodzącą wspólną deklarację trzech 
instytucji europejskich dotyczącą 
konferencji w sprawie przyszłości Europy, 
przypomina o zobowiązaniu się 
przewodniczącego Komisji do zajęcia się 
podczas tej konferencji kwestią list 
transnarodowych i systemem czołowych 
kandydatów jako priorytetowymi 
kwestiami instytucjonalnymi;

6. apeluje o bezzwłoczne przyjęcie 
wspólnej deklaracji trzech instytucji 
europejskich dotyczącej konferencji w 
sprawie przyszłości Europy;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje 
nadchodzącą wspólną deklarację trzech 
instytucji europejskich dotyczącą 
konferencji w sprawie przyszłości Europy, 
przypomina o zobowiązaniu się 
przewodniczącego Komisji do zajęcia się 
podczas tej konferencji kwestią list 
transnarodowych i systemem czołowych 
kandydatów jako priorytetowymi 
kwestiami instytucjonalnymi;

6. z zadowoleniem przyjmuje 
nadchodzącą wspólną deklarację trzech 
instytucji europejskich dotyczącą 
konferencji w sprawie przyszłości Europy, 
przypomina o zobowiązaniu się 
przewodniczącego Komisji do zajęcia się 
podczas tej konferencji kwestią list 
transnarodowych i systemem czołowych 
kandydatów, zgodnie z decyzjami 
podjętymi podczas samej konferencji w 
odniesieniu do listy zadań priorytetowych, 
a także w celu zastosowania ich podczas 
kolejnych wyborów europejskich w 2024 
r.;
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Or. en

Poprawka 167
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. ubolewa, że ze względu na brak 
wyrazistych europejskich kampanii i debat 
wyborczych Parlament Europejski nie był 
w stanie wypracować konstruktywnej 
większości na rzecz czołowego kandydata 
europejskiej partii politycznej na 
stanowisko przewodniczącego Komisji;

Or. en

Poprawka 168
Vladimír Bilčík

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla ważną rolę, jaką 
przyszła konferencja w sprawie przyszłości 
Europy odegra w debacie odnoszącej się 
do kwestii instytucjonalnych w kontekście 
wyniku wyborów europejskich z 2019 r.;

Or. en

Poprawka 169
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6b. ubolewa ze względu na fakt, że 
obywatele Unii nie mogą zostać 
bezpośrednio członkami europejskich 
partii politycznych, oraz ze względu na 
ograniczone zasoby do celów kampanii 
europejskich partii politycznych, dzięki 
którym czołowi kandydaci mogliby stać się 
znani we wszystkich państwach 
członkowskich, co wzmocniłoby zasadę 
czołowych kandydatów oraz poprawiłoby 
europejską jakość debaty i wyborów;

Or. en

Poprawka 170
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6c. ubolewa ze względu na 
ograniczony horyzont czasowy kampanii, 
w jakim kandydaci muszą zwrócić się do 
ogółu społeczeństwa przed wyborami;

Or. en

Poprawka 171
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że wybór 
przewodniczącego Komisji zależy od 
większości posłów do Parlamentu, co de 
facto wymaga utworzenia koalicji; zaleca 
odwrócenie procedury wyboru, tak aby 

skreśla się
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Parlament proponował i wybierał 
przewodniczącego Komisji po uzyskaniu 
zgody Rady Europejskiej;

Or. es

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

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że wybór 
przewodniczącego Komisji zależy od 
większości posłów do Parlamentu, co de 
facto wymaga utworzenia koalicji; zaleca 
odwrócenie procedury wyboru, tak aby 
Parlament proponował i wybierał 
przewodniczącego Komisji po uzyskaniu 
zgody Rady Europejskiej;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że wybór 
przewodniczącego Komisji zależy od 
większości posłów do Parlamentu, co de 
facto wymaga utworzenia koalicji; zaleca 
odwrócenie procedury wyboru, tak aby 
Parlament proponował i wybierał 
przewodniczącego Komisji po uzyskaniu 
zgody Rady Europejskiej;

7. przypomina zobowiązanie 
przewodniczącej Komisji do zajęcia się 
kwestią czołowych kandydatów i list 
transnarodowych w kontekście 
konferencji w sprawie przyszłości Europy; 
podkreśla, że wybór przewodniczącego 
Komisji zależy od większości posłów do 
Parlamentu, co de facto wymaga 
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utworzenia koalicji, jak pokazał wybór 
Komisji pod przewodnictwem Ursuli von 
der Leyen w lipcu 2019 r.;

Or. en

Poprawka 174
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że wybór 
przewodniczącego Komisji zależy od 
większości posłów do Parlamentu, co de 
facto wymaga utworzenia koalicji; zaleca 
odwrócenie procedury wyboru, tak aby 
Parlament proponował i wybierał 
przewodniczącego Komisji po uzyskaniu 
zgody Rady Europejskiej;

7. podkreśla, że wybór 
przewodniczącego Komisji zależy od 
większości posłów do Parlamentu, co de 
facto wymaga utworzenia koalicji; zaleca 
wprowadzenie zmiany w art. 17 ust. 1 
Traktatu o Unii Europejskiej, by dokonać 
odwrócenia procedury wyboru, tak aby 
Parlament proponował i wybierał 
przewodniczącego Komisji po uzyskaniu 
zgody Rady Europejskiej;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że wybór 
przewodniczącego Komisji zależy od 
większości posłów do Parlamentu, co de 
facto wymaga utworzenia koalicji; zaleca 
odwrócenie procedury wyboru, tak aby 
Parlament proponował i wybierał 
przewodniczącego Komisji po uzyskaniu 
zgody Rady Europejskiej;

7. podkreśla, że proces doboru i 
wyboru przewodniczącego Komisji 
powinien zostać wzmocniony, zgodnie z 
postanowieniami traktatu lizbońskiego i 
na podstawie wniosków Parlamentu o 
powołanie na przewodniczącego Komisji 
kandydata, który może uzyskać poparcie 
większości posłów do Parlamentu, co de 
facto wymaga osiągnięcia porozumienia 
programowego;
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Or. en

Poprawka 176
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zauważa, że art. 17 ust. 7 Traktatu 
o Unii Europejskiej nadaje Radzie 
Europejskiej uprawnienia do wyboru 
przewodniczącego Komisji; podkreśla, że 
Rada Europejska ma jedynie obowiązek 
uwzględnienia wyborów do Parlamentu 
Europejskiego i wobec tego nie należało 
oczekiwać ani w 2014 r., ani w 2019, że 
nieformalny system czołowych 
kandydatów zostanie zastosowany; wzywa 
wobec tego do wprowadzania zmian do 
traktatów europejskich, aby naprawdę 
powiązać wybory europejskie z wyborem 
przewodniczącego Komisji;

Or. fr

Poprawka 177
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. uważa, że umożliwienie tworzenia 
koalicji europejskich partii i ruchów przed 
wyborami europejskimi, przy względnej 
możliwości przedstawienia wspólnego 
programu i jednego czołowego kandydata 
koalicji, mogłoby ułatwić demokratyczny 
proces wyboru czołowego kandydata;

Or. it
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Poprawka 178
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. proponuje, by nie ograniczać 
systemu czołowych kandydatów wyłącznie 
do europejskich partii politycznych, aby 
wzmocnić rolę europejskich obywateli; 
wzywa do dokonania przeglądu traktatów 
i ordynacji wyborczej, aby umożliwić 
również związkom partii lub ruchów 
reprezentującym co najmniej jedną 
czwartą państw członkowskich 
proponowanie kandydata na 
przewodniczącego Komisji;

Or. fr

Poprawka 179
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7c. proponuje wprowadzenie warunku 
parytetowych par w przypadku 
kandydatów przedstawianych przez każdą 
europejską partię polityczną lub każdą 
koalicję partii krajowych lub ruchów na 
stanowisko przewodniczącego Komisji;

Or. fr

Poprawka 180
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
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Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uznaje, że wynik wyborów 
europejskich wzmocnił polityczny wymiar 
wyboru Komisji Europejskiej, a zatem 
potrzebę dokładniejszej i bardziej 
obiektywnej kontroli deklaracji interesów 
kandydatów na komisarzy; wzywa do 
utworzenia niezależnego organu 
dysponującego odpowiednimi środkami, 
którego zakres obowiązków obejmie tę 
kontrolę;

skreśla się

Or. es

Poprawka 181
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uznaje, że wynik wyborów 
europejskich wzmocnił polityczny wymiar 
wyboru Komisji Europejskiej, a zatem 
potrzebę dokładniejszej i bardziej 
obiektywnej kontroli deklaracji interesów 
kandydatów na komisarzy; wzywa do 
utworzenia niezależnego organu 
dysponującego odpowiednimi środkami, 
którego zakres obowiązków obejmie tę 
kontrolę;

8. uważa, że badanie deklaracji 
interesów przez Parlament Europejski i 
wysłuchania kandydatów na komisarzy 
stanowiły niezbędne środki, które 
zwiększyły demokratyczną rozliczalność 
Komisji wobec Parlamentu; uważa 
jednak, że proces ten unaocznił potrzebę 
technicznej i bezstronnej oceny deklaracji 
interesów kandydatów na komisarzy; 
wzywa w związku z tym do utworzenia 
niezależnego organu dysponującego 
odpowiednimi środkami, którego zakres 
obowiązków obejmie kontrolę deklaracji 
interesów kandydatów na komisarzy; 
podkreśla jednak, że zatwierdzenie lub 
odrzucenie każdego z kandydatów na 
komisarzy i kolegium komisarzy powinno 
być ostatecznie działaniem politycznym, 
które zdecydowanie powinno należeć do 
Parlamentu Europejskiego;

Or. en
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Poprawka 182
Gabriele Bischoff

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uznaje, że wynik wyborów 
europejskich wzmocnił polityczny wymiar 
wyboru Komisji Europejskiej, a zatem 
potrzebę dokładniejszej i bardziej 
obiektywnej kontroli deklaracji interesów 
kandydatów na komisarzy; wzywa do 
utworzenia niezależnego organu 
dysponującego odpowiednimi środkami, 
którego zakres obowiązków obejmie tę 
kontrolę;

8. uznaje, że wynik wyborów 
europejskich wzmocnił polityczny wymiar 
wyboru Komisji Europejskiej, a zatem 
potrzebę dokładniejszej i bardziej 
obiektywnej kontroli deklaracji interesów 
kandydatów na komisarzy; podkreśla, jak 
ważne jest zapewnienie Komisji Prawnej 
wystarczającego czasu na kontrolę 
kandydatów na komisarzy; podkreśla, że 
kontrola prowadzona przez Komisję 
Prawną nie powinna ograniczać się do 
deklaracji składanych przez kandydatów 
na komisarzy, lecz powinna obejmować 
dowody, które można pozyskać innymi 
środkami; podkreśla, że kontrola 
konfliktów interesów nie powinna 
ograniczać się do członków rodziny, lecz 
że te same zasady powinny mieć 
zastosowanie do małżonków i wieloletnich 
partnerów kandydatów na komisarzy;

Or. en

Poprawka 183
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uznaje, że wynik wyborów 
europejskich wzmocnił polityczny wymiar 
wyboru Komisji Europejskiej, a zatem 
potrzebę dokładniejszej i bardziej 
obiektywnej kontroli deklaracji interesów 
kandydatów na komisarzy; wzywa do 

8. uznaje, że wynik wyborów 
europejskich wzmocnił polityczny wymiar 
wyboru Komisji Europejskiej, a zatem 
potrzebę dokładniejszej i bardziej 
obiektywnej kontroli deklaracji interesów 
kandydatów na komisarzy; wzywa do 
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utworzenia niezależnego organu 
dysponującego odpowiednimi środkami, 
którego zakres obowiązków obejmie tę 
kontrolę;

utworzenia niezależnego organu 
dysponującego odpowiednimi środkami, 
którego zakres obowiązków obejmie 
wspieranie właściwej komisji 
parlamentarnej, w tym prowadzenie 
wszelkich niezbędnych kontroli w celu 
oceny występowania ewentualnego 
konfliktu interesów lub innych warunków 
stanowiących przeszkodę do powołania 
komisarza;

Or. it

Poprawka 184
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uznaje, że wynik wyborów 
europejskich wzmocnił polityczny wymiar 
wyboru Komisji Europejskiej, a zatem 
potrzebę dokładniejszej i bardziej 
obiektywnej kontroli deklaracji interesów 
kandydatów na komisarzy; wzywa do 
utworzenia niezależnego organu 
dysponującego odpowiednimi środkami, 
którego zakres obowiązków obejmie tę 
kontrolę;

8. uznaje, że wynik wyborów 
europejskich wzmocnił polityczny wymiar 
wyboru Komisji Europejskiej, a zatem 
potrzebę dokładniejszej i bardziej 
obiektywnej kontroli deklaracji interesów 
kandydatów na komisarzy; wzywa do 
utworzenia niezależnego organu 
dysponującego odpowiednimi środkami 
analitycznymi i wystarczającą ilością 
czasu, którego zakres obowiązków obejmie 
tę kontrolę o charakterze wiążącym, w 
oparciu o najlepsze praktyki państw 
członkowskich;

Or. fr

Poprawka 185
Pedro Silva Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka
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8. uznaje, że wynik wyborów 
europejskich wzmocnił polityczny wymiar 
wyboru Komisji Europejskiej, a zatem 
potrzebę dokładniejszej i bardziej 
obiektywnej kontroli deklaracji interesów 
kandydatów na komisarzy; wzywa do 
utworzenia niezależnego organu 
dysponującego odpowiednimi środkami, 
którego zakres obowiązków obejmie tę 
kontrolę;

8. uznaje, że wynik wyborów 
europejskich wzmocnił polityczny wymiar 
wyboru Komisji Europejskiej, a zatem 
potrzebę dokładniejszej i bardziej 
obiektywnej kontroli deklaracji interesów 
kandydatów na komisarzy;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uznaje, że wynik wyborów 
europejskich wzmocnił polityczny wymiar 
wyboru Komisji Europejskiej, a zatem 
potrzebę dokładniejszej i bardziej 
obiektywnej kontroli deklaracji interesów 
kandydatów na komisarzy; wzywa do 
utworzenia niezależnego organu 
dysponującego odpowiednimi środkami, 
którego zakres obowiązków obejmie tę 
kontrolę;

8. uznaje, że wynik wyborów 
europejskich wzmocnił polityczny wymiar 
wyboru Komisji Europejskiej, a zatem 
potrzebę dokładniejszej i bardziej 
obiektywnej kontroli deklaracji interesów 
kandydatów na komisarzy; wzywa do 
wzmocnienia tej kontroli przed 
rozpoczęciem kadencji kandydatów na 
komisarzy, w jej trakcie i po jej 
zakończeniu przez poszerzenie roli, jaką 
odgrywa istniejący już Niezależny Komitet 
ds. Etyki;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. uznaje, że wynik wyborów 
europejskich wzmocnił polityczny wymiar 
wyboru Komisji Europejskiej, a zatem 
potrzebę dokładniejszej i bardziej 
obiektywnej kontroli deklaracji interesów 
kandydatów na komisarzy; wzywa do 
utworzenia niezależnego organu 
dysponującego odpowiednimi środkami, 
którego zakres obowiązków obejmie tę 
kontrolę;

8. uznaje, że problemy, jakie 
napotkała Komisja Ursuli von der Leyen, 
wskazują na potrzebę dokładniejszej i 
bardziej obiektywnej kontroli deklaracji 
interesów kandydatów na komisarzy; 
wzywa do utworzenia niezależnego organu 
dysponującego odpowiednimi środkami, 
którego zakres obowiązków obejmie tę 
kontrolę;

Or. fr

Poprawka 188
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uznaje, że wynik wyborów 
europejskich wzmocnił polityczny wymiar 
wyboru Komisji Europejskiej, a zatem 
potrzebę dokładniejszej i bardziej 
obiektywnej kontroli deklaracji interesów 
kandydatów na komisarzy; wzywa do 
utworzenia niezależnego organu 
dysponującego odpowiednimi środkami, 
którego zakres obowiązków obejmie tę 
kontrolę;

8. uznaje, że wynik wyborów 
europejskich wzmocnił polityczny wymiar 
wyboru Komisji Europejskiej, a zatem 
potrzebę dokładniejszej i bardziej 
obiektywnej kontroli deklaracji interesów 
kandydatów na komisarzy; wzywa do 
utworzenia niezależnego organu ds. etyki 
dysponującego odpowiednimi środkami, 
którego zakres obowiązków obejmie tę 
kontrolę;

Or. en

Poprawka 189
Pedro Silva Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka
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9. wyraża ubolewanie, że rozdział tek 
komisarzy opiera się wyłącznie na logice, 
zgodnie z którą interesy krajowe mają 
pierwszeństwo przed wspólnym interesem 
europejskim;

skreśla się

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wyraża ubolewanie, że rozdział tek 
komisarzy opiera się wyłącznie na logice, 
zgodnie z którą interesy krajowe mają 
pierwszeństwo przed wspólnym interesem 
europejskim;

skreśla się

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wyraża ubolewanie, że rozdział tek 
komisarzy opiera się wyłącznie na logice, 
zgodnie z którą interesy krajowe mają 
pierwszeństwo przed wspólnym interesem 
europejskim;

skreśla się

Or. fr
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Poprawka 192
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wyraża ubolewanie, że rozdział tek 
komisarzy opiera się wyłącznie na logice, 
zgodnie z którą interesy krajowe mają 
pierwszeństwo przed wspólnym interesem 
europejskim;

skreśla się

Or. es

Poprawka 193
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wyraża ubolewanie, że rozdział tek 
komisarzy opiera się wyłącznie na logice, 
zgodnie z którą interesy krajowe mają 
pierwszeństwo przed wspólnym interesem 
europejskim;

9. wyraża ubolewanie, że rozdział tek 
komisarzy opiera się wyłącznie na logice, 
zgodnie z którą interesy krajowe i 
reprezentacja danego kraju mają 
pierwszeństwo przed wspólnym interesem 
europejskim, oraz apeluje o refleksję nad 
tym procesem i rozdział oparty na wiedzy 
specjalistycznej i priorytetach 
politycznych; przypomina, że zgodnie z 
art. 17 (TUE) liczba tek powinna wynikać 
z zasad dobrego rządzenia;

Or. en

Poprawka 194
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. wyraża ubolewanie, że rozdział tek 
komisarzy opiera się wyłącznie na logice, 
zgodnie z którą interesy krajowe mają 
pierwszeństwo przed wspólnym interesem 
europejskim;

9. wyraża ubolewanie, że rozdział tek 
komisarzy opiera się wyłącznie na logice, 
zgodnie z którą interesy krajowe mają 
pierwszeństwo przed wspólnym interesem 
europejskim; przypomina, że art. 17 ust. 5 
TUE przewiduje ograniczenie praktyki 
powoływania jednego komisarza na każde 
państwo członkowskie; apeluje do Rady o 
wprowadzenie w życie postanowień art. 17 
ust. 5 TUE;

Or. en

Poprawka 195
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wyraża ubolewanie, że rozdział tek 
komisarzy opiera się wyłącznie na logice, 
zgodnie z którą interesy krajowe mają 
pierwszeństwo przed wspólnym interesem 
europejskim;

9. wyraża ubolewanie, że rozdział tek 
komisarzy opiera się wyłącznie na logice, 
zgodnie z którą uzgodnienia między 
największymi partiami politycznymi mają 
pierwszeństwo przed wspólnym interesem 
europejskim;

Or. fr

Poprawka 196
Vladimír Bilčík

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. uważa, że teki komisarzy powinny 
odzwierciedlać strukturę instytucjonalną 
Parlamentu Europejskiego i zakres 
przedmiotowy jego komisji;
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Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że wszyscy wyborcy 
europejscy powinni móc głosować na 
preferowanego kandydata na 
przewodniczącego Komisji; powtarza 
zatem, że czołowi kandydaci powinni mieć 
możliwość oficjalnego kandydowania w 
następnych wyborach we wspólnym 
europejskim okręgu wyborczym we 
wszystkich państwach członkowskich;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 198
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że wszyscy wyborcy 
europejscy powinni móc głosować na 
preferowanego kandydata na 
przewodniczącego Komisji; powtarza 
zatem, że czołowi kandydaci powinni mieć 
możliwość oficjalnego kandydowania w 
następnych wyborach we wspólnym 
europejskim okręgu wyborczym we 
wszystkich państwach członkowskich;

skreśla się

Or. es
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Poprawka 199
Loránt Vincze

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że wszyscy wyborcy 
europejscy powinni móc głosować na 
preferowanego kandydata na 
przewodniczącego Komisji; powtarza 
zatem, że czołowi kandydaci powinni mieć 
możliwość oficjalnego kandydowania w 
następnych wyborach we wspólnym 
europejskim okręgu wyborczym we 
wszystkich państwach członkowskich;

skreśla się

Or. en

Poprawka 200
Pedro Silva Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że wszyscy wyborcy 
europejscy powinni móc głosować na 
preferowanego kandydata na 
przewodniczącego Komisji; powtarza 
zatem, że czołowi kandydaci powinni mieć 
możliwość oficjalnego kandydowania w 
następnych wyborach we wspólnym 
europejskim okręgu wyborczym we 
wszystkich państwach członkowskich;

skreśla się

Or. en

Poprawka 201
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
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Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że wszyscy wyborcy 
europejscy powinni móc głosować na 
preferowanego kandydata na 
przewodniczącego Komisji; powtarza 
zatem, że czołowi kandydaci powinni mieć 
możliwość oficjalnego kandydowania w 
następnych wyborach we wspólnym 
europejskim okręgu wyborczym we 
wszystkich państwach członkowskich;

10. podkreśla, że wszyscy wyborcy 
europejscy powinni móc głosować na 
preferowanego kandydata na 
przewodniczącego Komisji; powtarza 
zatem, że czołowi kandydaci powinni mieć 
możliwość oficjalnego kandydowania w 
następnych wyborach we wspólnym 
europejskim okręgu wyborczym we 
wszystkich państwach członkowskich, po 
tym jak zostali wybrani przez europejską 
partię polityczną lub europejski ruch 
polityczny, reprezentując ujednolicony 
europejski program wyborczy dostępny co 
najmniej we wszystkich językach 
urzędowych UE; uważa, że ograniczona 
liczba wybranych posłów do Parlamentu 
Europejskiego w takim okręgu 
europejskim stanowiłaby grono 
prawdopodobnych kandydatów na 
stanowiska przewodniczącego Komisji, 
komisarzy i przewodniczących lub 
wiceprzewodniczących ugrupowań 
politycznych o wysokim stopniu 
rozliczalności wobec wszystkich obywateli 
Unii, natomiast większa liczba takich 
przedstawicieli prawdopodobnie 
wzmocniłaby rolę europejskich partii 
politycznych i doprowadziłaby do podziału 
odpowiedzialności wobec wyborców z 
danego okręgu, jak ma to miejsce już dziś 
w przypadku większych okręgów 
wielomandatowych, w związku z czym w 
każdym przypadku zostałaby zapewniona 
pożądana rozliczalność przedstawicieli 
wybranych przez obywateli w ich 
okręgach;

Or. en

Poprawka 202
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Gabriele Bischoff

Projekt rezolucji
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Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że wszyscy wyborcy 
europejscy powinni móc głosować na 
preferowanego kandydata na 
przewodniczącego Komisji; powtarza 
zatem, że czołowi kandydaci powinni mieć 
możliwość oficjalnego kandydowania w 
następnych wyborach we wspólnym 
europejskim okręgu wyborczym we 
wszystkich państwach członkowskich;

10. podkreśla, że wszyscy wyborcy 
europejscy powinni móc głosować na 
preferowanego kandydata na 
przewodniczącego Komisji; powtarza 
zatem, że czołowi kandydaci powinni mieć 
możliwość oficjalnego kandydowania w 
następnych wyborach we wspólnym 
europejskim okręgu wyborczym we 
wszystkich państwach członkowskich; 
podkreśla, że biorąc pod uwagę 
proporcjonalny system wyborczy UE, 
wybór przewodniczącego Komisji 
Europejskiej powinien zależeć od jego 
zdolności do uzyskania poparcia 
większości posłów do Parlamentu 
Europejskiego;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że wszyscy wyborcy 
europejscy powinni móc głosować na 
preferowanego kandydata na 
przewodniczącego Komisji; powtarza 
zatem, że czołowi kandydaci powinni mieć 
możliwość oficjalnego kandydowania w 
następnych wyborach we wspólnym 
europejskim okręgu wyborczym we 
wszystkich państwach członkowskich;

10. podkreśla, że wszyscy wyborcy 
europejscy powinni mieć dostęp do 
informacji o tym, kim są kandydaci na 
przewodniczącego Komisji Europejskiej, 
dzięki czemu będą mogli zagłosować na 
partię polityczną, do której należy dany 
kandydat; powtarza, że czołowi kandydaci 
powinni oficjalnie kandydować w 
wyborach europejskich;

Or. en
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Poprawka 204
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że przyznanie wyborcom 
europejskim drugiego głosu na listy 
transnarodowe we wspólnym europejskim 
okręgu wyborczym, utworzone przez 
europejskie partie i ruchy polityczne, 
podniosłoby rangę wyborów europejskich 
ponad czysto krajowe kampanie oparte na 
interesach krajowych, zwłaszcza gdyby 
takie listy otwierali odpowiedni czołowi 
kandydaci;

skreśla się

Or. es

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

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że przyznanie wyborcom 
europejskim drugiego głosu na listy 
transnarodowe we wspólnym europejskim 
okręgu wyborczym, utworzone przez 
europejskie partie i ruchy polityczne, 
podniosłoby rangę wyborów europejskich 
ponad czysto krajowe kampanie oparte na 
interesach krajowych, zwłaszcza gdyby 
takie listy otwierali odpowiedni czołowi 
kandydaci;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 206
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

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że przyznanie wyborcom 
europejskim drugiego głosu na listy 
transnarodowe we wspólnym europejskim 
okręgu wyborczym, utworzone przez 
europejskie partie i ruchy polityczne, 
podniosłoby rangę wyborów europejskich 
ponad czysto krajowe kampanie oparte na 
interesach krajowych, zwłaszcza gdyby 
takie listy otwierali odpowiedni czołowi 
kandydaci;

skreśla się

Or. en

Poprawka 207
Loránt Vincze

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że przyznanie wyborcom 
europejskim drugiego głosu na listy 
transnarodowe we wspólnym europejskim 
okręgu wyborczym, utworzone przez 
europejskie partie i ruchy polityczne, 
podniosłoby rangę wyborów europejskich 
ponad czysto krajowe kampanie oparte na 
interesach krajowych, zwłaszcza gdyby 
takie listy otwierali odpowiedni czołowi 
kandydaci;

skreśla się

Or. en

Poprawka 208
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Gabriele Bischoff, Raphaël Glucksmann
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Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że przyznanie wyborcom 
europejskim drugiego głosu na listy 
transnarodowe we wspólnym europejskim 
okręgu wyborczym, utworzone przez 
europejskie partie i ruchy polityczne, 
podniosłoby rangę wyborów europejskich 
ponad czysto krajowe kampanie oparte na 
interesach krajowych, zwłaszcza gdyby 
takie listy otwierali odpowiedni czołowi 
kandydaci;

11. uważa, że przyznanie wyborcom 
europejskim głosu na listy transnarodowe 
we wspólnym europejskim okręgu 
wyborczym, utworzone przez europejskie 
partie i ruchy polityczne, przyczyniłoby się 
do podniesienia rangi wyborów 
europejskich ponad czysto krajowe 
kampanie oparte na interesach krajowych, 
zwłaszcza gdyby takie listy otwierali 
odpowiedni czołowi kandydaci; apeluje do 
Komisji i Rady, aby, wraz z Parlamentem i 
zgodnie z kierunkiem prac konferencji w 
sprawie przyszłości Europy, 
przeanalizowały możliwość wprowadzenia 
ogólnoeuropejskiego okręgu wyborczego 
na potrzeby wyborów do Parlamentu 
Europejskiego; podkreśla, że listy 
transnarodowe, o ile zostaną 
wprowadzone, powinny podlegać zasadom 
zapewniającym równość płci i równowagę 
geograficzną;

Or. en

Poprawka 209
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że przyznanie wyborcom 
europejskim drugiego głosu na listy 
transnarodowe we wspólnym europejskim 
okręgu wyborczym, utworzone przez 
europejskie partie i ruchy polityczne, 
podniosłoby rangę wyborów europejskich 
ponad czysto krajowe kampanie oparte na 
interesach krajowych, zwłaszcza gdyby 

11. uważa, że przyznanie wyborcom 
europejskim drugiego głosu na listy 
transnarodowe we wspólnym europejskim 
okręgu wyborczym, utworzone przez 
europejskie partie lub ruchy polityczne, 
podniosłoby rangę wyborów europejskich 
ponad czysto krajowe kampanie oparte na 
interesach krajowych, ostatecznie 



AM\1210438PL.docx 113/145 PE655.711v01-00

PL

takie listy otwierali odpowiedni czołowi 
kandydaci;

zmierzając do wzmocnienia europejskich 
partii politycznych, tak aby były one w 
stanie przedstawiać własne listy wyborcze 
w okręgach zarówno transnarodowych, 
jak i krajowych, zwłaszcza gdyby takie 
listy otwierali odpowiedni czołowi 
kandydaci; uważa, że za pomocą 
przepisów regulujących skład takich list 
transnarodowych można z łatwością 
zapewnić równowagę geograficzną;

Or. en

Poprawka 210
Pedro Silva Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że przyznanie wyborcom 
europejskim drugiego głosu na listy 
transnarodowe we wspólnym europejskim 
okręgu wyborczym, utworzone przez 
europejskie partie i ruchy polityczne, 
podniosłoby rangę wyborów europejskich 
ponad czysto krajowe kampanie oparte na 
interesach krajowych, zwłaszcza gdyby 
takie listy otwierali odpowiedni czołowi 
kandydaci;

11. uważa, że ewentualne utworzenie 
list transnarodowych, powinno zostać 
przedyskutowane na konferencji w 
sprawie przyszłości Europy;

Or. en

Poprawka 211
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa, że przyznanie wyborcom 
europejskim drugiego głosu na listy 
transnarodowe we wspólnym europejskim 

11. uważa, że przyznanie wyborcom 
europejskim drugiego głosu na listy 
transnarodowe we wspólnym europejskim 
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okręgu wyborczym, utworzone przez 
europejskie partie i ruchy polityczne, 
podniosłoby rangę wyborów europejskich 
ponad czysto krajowe kampanie oparte na 
interesach krajowych, zwłaszcza gdyby 
takie listy otwierali odpowiedni czołowi 
kandydaci;

okręgu wyborczym, utworzone przez 
europejskie partie i ruchy polityczne, 
wzmocniłoby debatę demokratyczną i 
zwiększyłoby wartość wyborów, zwłaszcza 
gdyby takie listy otwierali odpowiedni 
czołowi kandydaci;

Or. fr

Poprawka 212
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zwraca uwagę, że proponowane w 
niniejszym sprawozdaniu zmiany w 
prawie pierwotnym UE, które 
odzwierciedlają zwiększoną rolę 
polityczną Komisji w ramach UE, 
powinny również obejmować 
odpowiedzialność indywidualną i 
zbiorową Komisji wobec Parlamentu i 
Rady, jak również przekształcenie Rady w 
drugą izbę władzy prawodawczej Unii;

skreśla się

Or. es

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zwraca uwagę, że proponowane w 
niniejszym sprawozdaniu zmiany w 
prawie pierwotnym UE, które 

skreśla się
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odzwierciedlają zwiększoną rolę 
polityczną Komisji w ramach UE, 
powinny również obejmować 
odpowiedzialność indywidualną i 
zbiorową Komisji wobec Parlamentu i 
Rady, jak również przekształcenie Rady w 
drugą izbę władzy prawodawczej Unii;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zwraca uwagę, że proponowane w 
niniejszym sprawozdaniu zmiany w prawie 
pierwotnym UE, które odzwierciedlają 
zwiększoną rolę polityczną Komisji w 
ramach UE, powinny również obejmować 
odpowiedzialność indywidualną i 
zbiorową Komisji wobec Parlamentu i 
Rady, jak również przekształcenie Rady w 
drugą izbę władzy prawodawczej Unii;

12. zwraca uwagę, że proponowane w 
niniejszym sprawozdaniu zmiany w prawie 
pierwotnym UE powinny obejmować 
przekształcenie Komisji w zwykły stały 
sekretariat techniczny, pozbawiony 
jakiejkolwiek roli promowania polityki;

Or. fr

Poprawka 215
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zwraca uwagę, że proponowane w 
niniejszym sprawozdaniu zmiany w prawie 
pierwotnym UE, które odzwierciedlają 
zwiększoną rolę polityczną Komisji w 
ramach UE, powinny również obejmować 
odpowiedzialność indywidualną i zbiorową 
Komisji wobec Parlamentu i Rady, jak 

12. zwraca uwagę, że proponowane w 
niniejszym sprawozdaniu zmiany w 
Traktatach UE, które odzwierciedlają 
zwiększoną rolę polityczną Komisji w 
ramach UE, powinny również obejmować 
odpowiedzialność indywidualną i zbiorową 
Komisji wobec Parlamentu i Rady, jak 
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również przekształcenie Rady w drugą izbę 
władzy prawodawczej Unii;

również przekształcenie Rady w drugą izbę 
władzy prawodawczej Unii;

Or. fr

Poprawka 216
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. proponuje reformę prawa 
wyborczego i sposobu podejmowania 
decyzji o składzie Parlamentu 
Europejskiego, przewidującą zarówno 
bezpośrednie usprawnienia w 
nadchodzących wyborach, jak i 
uzgodniony i obowiązkowy plan działania 
na rzecz usprawnień wykraczający poza 
nadchodzące wybory;

Or. en

Poprawka 217
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. przyznaje, że chociaż uzgodniona 
reforma prawa wyborczego nie została 
jeszcze ratyfikowana przez niektóre 
państwa członkowskie, konieczne są 
dalsze ulepszenia, takie jak przepisy 
dotyczące głosowania zdalnego w 
określonych lub wyjątkowych 
okolicznościach, a także dotyczące 
wyborów we wspólnym europejskim 
okręgu wyborczym;

skreśla się
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Or. es

Poprawka 218
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. przyznaje, że chociaż uzgodniona 
reforma prawa wyborczego nie została 
jeszcze ratyfikowana przez niektóre 
państwa członkowskie, konieczne są dalsze 
ulepszenia, takie jak przepisy dotyczące 
głosowania zdalnego w określonych lub 
wyjątkowych okolicznościach, a także 
dotyczące wyborów we wspólnym 
europejskim okręgu wyborczym;

13. przyznaje, że chociaż uzgodniona 
reforma prawa wyborczego nie została 
jeszcze ratyfikowana przez niektóre 
państwa członkowskie, konieczne są dalsze 
ulepszenia, w tym przepisy dotyczące 
głosowania zdalnego w określonych lub 
wyjątkowych okolicznościach, 
wprowadzenie przepisów dotyczących 
wyborów we wspólnym europejskim 
okręgu wyborczym, przepisów 
zapewniających posłom urlopy 
rodzicielskie lub ze względów rodzinnych, 
wspólnych zasad dopuszczania 
kandydatów do wyborów, wspólnych zasad 
prowadzenia kampanii i finansowania, a 
także zharmonizowanych norm w zakresie 
biernego i czynnego prawa wyborczego we 
wszystkich państwach członkowskich UE, 
w tym przez obniżenie do 16 lat 
minimalnego wieku uprawniającego do 
głosowania we wszystkich państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 219
Samira Rafaela, Sandro Gozi

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. przyznaje, że chociaż uzgodniona 13. przyznaje, że chociaż uzgodniona 
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reforma prawa wyborczego nie została 
jeszcze ratyfikowana przez niektóre 
państwa członkowskie, konieczne są dalsze 
ulepszenia, takie jak przepisy dotyczące 
głosowania zdalnego w określonych lub 
wyjątkowych okolicznościach, a także 
dotyczące wyborów we wspólnym 
europejskim okręgu wyborczym;

reforma prawa wyborczego nie została 
jeszcze ratyfikowana przez niektóre 
państwa członkowskie, konieczne są dalsze 
ulepszenia, takie jak przepisy dotyczące 
głosowania zdalnego w określonych lub 
wyjątkowych okolicznościach, możliwość 
tymczasowego zastępowania posłów w 
okresach nieobecności ze względu na 
urlop macierzyński, urlop rodzicielski lub 
ze względów rodzinnych albo poważną 
chorobę, a także dotyczące wyborów we 
wspólnym europejskim okręgu 
wyborczym;

Or. en

Poprawka 220
Pascal Durand

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. przyznaje, że chociaż uzgodniona 
reforma prawa wyborczego nie została 
jeszcze ratyfikowana przez niektóre 
państwa członkowskie, konieczne są dalsze 
ulepszenia, takie jak przepisy dotyczące 
głosowania zdalnego w określonych lub 
wyjątkowych okolicznościach, a także 
dotyczące wyborów we wspólnym 
europejskim okręgu wyborczym;

13. przyznaje, że chociaż uzgodniona 
reforma prawa wyborczego nie została 
jeszcze ratyfikowana przez niektóre 
państwa członkowskie, konieczne są dalsze 
ulepszenia, takie jak przepisy dotyczące 
głosowania zdalnego w określonych lub 
wyjątkowych okolicznościach, możliwość 
tymczasowego zastępowania posłów w 
okresach nieobecności ze względu na 
urlop macierzyński, urlop rodzicielski lub 
ze względów rodzinnych albo poważną 
chorobę, a także dotyczące wyborów we 
wspólnym europejskim okręgu 
wyborczym;

Or. en

Poprawka 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, 
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Luděk Niedermayer

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. przyznaje, że chociaż uzgodniona 
reforma prawa wyborczego nie została 
jeszcze ratyfikowana przez niektóre 
państwa członkowskie, konieczne są 
dalsze ulepszenia, takie jak przepisy 
dotyczące głosowania zdalnego w 
określonych lub wyjątkowych 
okolicznościach, a także dotyczące 
wyborów we wspólnym europejskim 
okręgu wyborczym;

13. przyznaje, że chociaż uzgodniona 
reforma prawa wyborczego nie została 
jeszcze ratyfikowana przez niektóre 
państwa członkowskie, dalsze ulepszenia 
powinny zostać omówione na konferencji 
w sprawie przyszłości Europy;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. przyznaje, że chociaż uzgodniona 
reforma prawa wyborczego nie została 
jeszcze ratyfikowana przez niektóre 
państwa członkowskie, konieczne są dalsze 
ulepszenia, takie jak przepisy dotyczące 
głosowania zdalnego w określonych lub 
wyjątkowych okolicznościach, a także 
dotyczące wyborów we wspólnym 
europejskim okręgu wyborczym;

13. przyznaje, że chociaż uzgodniona 
reforma prawa wyborczego nie została 
jeszcze ratyfikowana przez niektóre 
państwa członkowskie, konieczne są dalsze 
ulepszenia, takie jak przepisy dotyczące 
alternatywnych metod głosowania, w tym 
w określonych lub wyjątkowych 
okolicznościach, mające na celu 
stymulowanie wzrostu frekwencji 
wyborczej, a także dotyczące wyborów we 
wspólnym europejskim okręgu 
wyborczym;

Or. en

Poprawka 223
Loránt Vincze
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Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. przyznaje, że chociaż uzgodniona 
reforma prawa wyborczego nie została 
jeszcze ratyfikowana przez niektóre 
państwa członkowskie, konieczne są dalsze 
ulepszenia, takie jak przepisy dotyczące 
głosowania zdalnego w określonych lub 
wyjątkowych okolicznościach, a także 
dotyczące wyborów we wspólnym 
europejskim okręgu wyborczym;

13. przyznaje, że chociaż uzgodniona 
reforma prawa wyborczego nie została 
jeszcze ratyfikowana przez niektóre 
państwa członkowskie, konieczne są dalsze 
ulepszenia, takie jak przepisy dotyczące 
głosowania zdalnego w określonych lub 
wyjątkowych okolicznościach;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. przyznaje, że chociaż uzgodniona 
reforma prawa wyborczego nie została 
jeszcze ratyfikowana przez niektóre 
państwa członkowskie, konieczne są dalsze 
ulepszenia, takie jak przepisy dotyczące 
głosowania zdalnego w określonych lub 
wyjątkowych okolicznościach, a także 
dotyczące wyborów we wspólnym 
europejskim okręgu wyborczym;

13. przyznaje, że chociaż uzgodniona 
reforma prawa wyborczego nie została 
jeszcze ratyfikowana przez niektóre 
państwa członkowskie, konieczne są dalsze 
ulepszenia, takie jak przepisy dotyczące 
głosowania zdalnego w określonych lub 
wyjątkowych okolicznościach;

Or. fr

Poprawka 225
Loránt Vincze

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

13a. ubolewa, że chociaż mniejszości 
stanowią ok. 10 % łącznej liczby ludności 
UE, ich wybrani przedstawiciele stanowią 
tylko ok. 5 % posłów do Parlamentu 
Europejskiego1a; wskazuje w związku z 
tym na faktyczną barierę, jaką progi 
wyborcze stanowią dla partii 
reprezentujących społeczności 
mniejszościowe i uczestniczących w 
wyborach w pojedynczych okręgach 
krajowych; wskazuje w tym zakresie na 
szereg przykładów dobrych praktyk 
stosowanych w krajach takich jak Włochy 
czy Belgia, przewidujących zastosowanie 
specjalnych progów w odniesieniu do 
partii reprezentujących społeczności 
językowe bądź uznane mniejszości 
językowe lub narodowe; jest zdania, że 
instytucje UE powinny wydać zalecenia 
dla państw członkowskich w tym zakresie;
_________________
1a https://www.enar-eu.org/ENAR-s-
Election-Analysis-Ethnic-minorities-in-
the-new-European-Parliament-2019

Or. en

Poprawka 226
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. z zadowoleniem odnotowuje 
zwiększony udział młodych wyborców w 
wyborach europejskich w 2019 r.; 
ubolewa nad faktem, że średni wiek 
posłów nie odzwierciedla jeszcze w pełni 
tego zwiększonego zainteresowania 
młodych wyborców; zachęca partie 
polityczne, aby brały pod uwagę, że wiek 
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kandydatów powinien odzwierciedlać 
różnorodność wyborców; wzywa te 13 
państw członkowskich, które wymagają, 
aby minimalny wiek kandydatów był 
większy niż 18 lat, do obniżenia tego 
progu wiekowego do 18 lat;

Or. en

Poprawka 227
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. uważa, że zwiększona frekwencja 
wśród młodych wyborców oraz 
ukształtowanie się nowych debat, partii i 
ruchów politycznych wymagają 
modernizacji prawa wyborczego z myślą o 
ułatwieniu przeprowadzania wyborów 
europejskich bez progów wyborczych, co 
umożliwi nowatorstwo w polityce także na 
szczeblu europejskim oraz zapewni 
głosującym w wyborach europejskich 
większy wybór;

Or. en

Poprawka 228
Loránt Vincze

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. wyraża głębokie ubolewanie, że w 
Unii Europejskiej są jeszcze państwa 
członkowskie, których prawo wyborcze 
zabrania mniejszościom narodowym 
używania w kampaniach wyborczych ich 
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języków ojczystych; uważa, że takie 
praktyki mają charakter dyskryminacji, 
tworzą nieuzasadnione bariery wyborcze i 
ograniczają dostęp do wyborców, a tym 
samym udział w życiu politycznym 
podczas wyborów i po wyborach;

Or. en

Poprawka 229
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13c. zaleca ustanowienie europejskiego 
organu wyborczego, który będzie 
upoważniony do tego, aby monitorować 
wdrażanie wytycznych i przepisów 
związanych z europejskim prawem 
wyborczym, rejestrować listy kandydatów 
we wspólnym okręgu wyborczym oraz 
monitorować ich zgodność z 
obowiązującymi zasadami; zaleca ponadto 
wzmocnienie mechanizmów wymiany 
między krajowymi biurami wyborczymi, 
koordynowanej przez europejskie biuro 
wyborcze;

Or. en

Poprawka 230
Loránt Vincze

Projekt rezolucji
Ustęp 13 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13c. przypomina szczególne trudności, z 
którymi pod względem udziału w życiu 
politycznym borykają się Romowie, 
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zwłaszcza w zakresie dostępu do procedur 
rejestracji wyborców, m.in. ze względu na 
brak dowodów tożsamości; apeluje do 
państw członkowskich o wzmocnienie 
edukacji wyborczej wśród Romów i ich 
frekwencji wyborczej;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. odnotowuje wysiłki Komisji i 
innych instytucji mające na celu 
rozwiązanie problemu ingerencji 
zagranicznej podczas kampanii wyborczej; 
zwraca jednak uwagę, że zasoby 
finansowe i ludzkie niezbędne do 
przeciwdziałania tym atakom na 
demokrację europejską, w tym na szczeblu 
krajowym, wielokrotnie przewyższają 
łączne europejskie zasoby przeznaczone 
na ten cel; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do znacznego zwiększenia 
środków finansowych udostępnianych na 
walkę z ingerencją zagraniczną;

14. odnotowuje wysiłki Komisji i 
innych instytucji mające na celu 
rozwiązanie problemu ingerencji 
zagranicznej podczas kampanii wyborczej;

Or. fr

Poprawka 232
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. odnotowuje wysiłki Komisji i 
innych instytucji mające na celu 

14. odnotowuje wysiłki Komisji i 
innych instytucji mające na celu 
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rozwiązanie problemu ingerencji 
zagranicznej podczas kampanii wyborczej; 
zwraca jednak uwagę, że zasoby finansowe 
i ludzkie niezbędne do przeciwdziałania 
tym atakom na demokrację europejską, w 
tym na szczeblu krajowym, wielokrotnie 
przewyższają łączne europejskie zasoby 
przeznaczone na ten cel; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do znacznego 
zwiększenia środków finansowych 
udostępnianych na walkę z ingerencją 
zagraniczną;

rozwiązanie problemu ingerencji 
zagranicznej podczas kampanii wyborczej; 
zwraca jednak uwagę, że zasoby finansowe 
i ludzkie niezbędne do przeciwdziałania 
tym atakom na demokrację europejską, w 
tym na szczeblu krajowym, wielokrotnie 
przewyższają łączne europejskie zasoby 
przeznaczone na ten cel; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do znacznego 
zwiększenia środków finansowych 
udostępnianych organom władzy krajowej 
na walkę z ingerencją zagraniczną; 
podkreśla, że priorytetowym wyzwaniem 
jest konieczność poprawy umiejętności 
korzystania z mediów i edukacji 
obywatelskiej poprzez kulturę i edukację 
szkolną od młodych lat, aby rozwijać 
umiejętności krytycznego myślenia i 
umożliwić obywatelom odróżnianie 
informacji medialnych niewskazujących 
źródeł i łączy od informacji możliwych do 
weryfikacji;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. odnotowuje wysiłki Komisji i 
innych instytucji mające na celu 
rozwiązanie problemu ingerencji 
zagranicznej podczas kampanii wyborczej; 
zwraca jednak uwagę, że zasoby finansowe 
i ludzkie niezbędne do przeciwdziałania 
tym atakom na demokrację europejską, w 
tym na szczeblu krajowym, wielokrotnie 
przewyższają łączne europejskie zasoby 
przeznaczone na ten cel; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do znacznego 
zwiększenia środków finansowych 
udostępnianych na walkę z ingerencją 

14. wyraża głębokie zaniepokojenie 
faktem, że ciągle wychodzą na jaw dowody 
na ingerencje i kampanie 
dezinformacyjne przed wyborami 
europejskimi w 2019 r., przy czym często 
pojawiają się informacje świadczące o 
wywieraniu wpływu z zagranicy; 
odnotowuje wysiłki Komisji i innych 
instytucji mające na celu rozwiązanie 
problemu ingerencji zagranicznej podczas 
kampanii wyborczej; zwraca jednak 
uwagę, że zasoby finansowe i ludzkie 
niezbędne do przeciwdziałania tym atakom 
na demokrację europejską, w tym na 
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zagraniczną; szczeblu krajowym, wielokrotnie 
przewyższają łączne europejskie zasoby 
przeznaczone na ten cel; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do znacznego 
zwiększenia środków finansowych na 
walkę z ingerencją zagraniczną;

Or. en

Poprawka 234
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. odnotowuje wysiłki Komisji i 
innych instytucji mające na celu 
rozwiązanie problemu ingerencji 
zagranicznej podczas kampanii wyborczej; 
zwraca jednak uwagę, że zasoby finansowe 
i ludzkie niezbędne do przeciwdziałania 
tym atakom na demokrację europejską, w 
tym na szczeblu krajowym, wielokrotnie 
przewyższają łączne europejskie zasoby 
przeznaczone na ten cel; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do znacznego 
zwiększenia środków finansowych 
udostępnianych na walkę z ingerencją 
zagraniczną;

14. odnotowuje wysiłki Komisji i 
innych instytucji mające na celu 
rozwiązanie problemu ingerencji 
zagranicznej podczas kampanii wyborczej, 
zwłaszcza przez grupę zadaniową East 
StratCom ESDZ i nowy organ wyborczy; 
zwraca jednak uwagę, że zasoby finansowe 
i ludzkie niezbędne do przeciwdziałania 
tym atakom na demokrację europejską, w 
tym na szczeblu krajowym, wielokrotnie 
przewyższają łączne europejskie zasoby 
przeznaczone na ten cel; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do znacznego 
zwiększenia środków finansowych 
udostępnianych na walkę z ingerencją 
zagraniczną;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 14
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Projekt rezolucji Poprawka

14. odnotowuje wysiłki Komisji i 
innych instytucji mające na celu 
rozwiązanie problemu ingerencji 
zagranicznej podczas kampanii wyborczej; 
zwraca jednak uwagę, że zasoby finansowe 
i ludzkie niezbędne do przeciwdziałania 
tym atakom na demokrację europejską, w 
tym na szczeblu krajowym, wielokrotnie 
przewyższają łączne europejskie zasoby 
przeznaczone na ten cel; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do znacznego 
zwiększenia środków finansowych 
udostępnianych na walkę z ingerencją 
zagraniczną;

14. pochwala wysiłki Komisji i innych 
instytucji mające na celu rozwiązanie 
problemu ingerencji zagranicznej podczas 
kampanii wyborczej; zwraca jednak 
uwagę, że zasoby finansowe i ludzkie 
niezbędne do przeciwdziałania tym atakom 
na demokrację europejską, w tym na 
szczeblu krajowym, wielokrotnie 
przewyższają łączne europejskie zasoby 
przeznaczone na ten cel; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do znacznego 
zwiększenia środków finansowych 
udostępnianych na walkę z ingerencją 
zagraniczną;

Or. en

Poprawka 236
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. uważa, że bezprawne ingerencje w 
procesy wyborcze nie są zjawiskiem 
spotykanym wyłącznie za granicą; uważa, 
że należy poddać kontroli stosowane przez 
platformy mediów społecznościowych 
algorytmy promowania treści oraz, w razie 
konieczności, objąć je uregulowaniami w 
celu zapewnienia, aby informacje 
udostępniane obywatelom nie były 
tendencyjne oraz aby chronić prawo 
obywateli do informacji w trakcie 
kampanii wyborczych i poza nimi;

Or. en

Poprawka 237
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Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. uważa, że trudności napotkane w 
związku z reklamą polityczną na 
platformach mediów społecznościowych 
świadczą o potrzebie zharmonizowania 
zasad prowadzenia kampanii w całej Unii, 
zwłaszcza że wybory europejskie prowadzą 
w rzeczywistości do ogólnoeuropejskich 
kampanii, w związku z czym potrzeba 
zachowania zgodności z 27 różnymi 
systemami prawnymi w przestrzeni 
cyfrowej stawia partie i ruchy polityczne w 
obliczu barier i niepewności prawa;

Or. en

Poprawka 238
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję i Radę do 
rozważenia, zgodnie z pracami komisji 
specjalnej Parlamentu ds. ingerencji 
zagranicznej i dezinformacji, pilnego 
utworzenia europejskiej organizacji 
zajmującej się zwalczaniem ingerencji 
zagranicznej; zachęca Komisję i Radę do 
znacznie ściślejszej współpracy z 
Parlamentem w tych kwestiach, ponieważ 
ochrona naszych instytucji 
demokratycznych należy do podstawowych 
kompetencji Parlamentu Europejskiego;

skreśla się

Or. es
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Poprawka 239
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję i Radę do 
rozważenia, zgodnie z pracami komisji 
specjalnej Parlamentu ds. ingerencji 
zagranicznej i dezinformacji, pilnego 
utworzenia europejskiej organizacji 
zajmującej się zwalczaniem ingerencji 
zagranicznej; zachęca Komisję i Radę do 
znacznie ściślejszej współpracy z 
Parlamentem w tych kwestiach, ponieważ 
ochrona naszych instytucji 
demokratycznych należy do podstawowych 
kompetencji Parlamentu Europejskiego;

15. wzywa Komisję i Radę do 
rozważenia, zgodnie z pracami komisji 
specjalnej Parlamentu ds. ingerencji 
zagranicznej i dezinformacji, pilnego 
utworzenia europejskiej organizacji 
zajmującej się zwalczaniem ingerencji 
zagranicznej; zachęca Komisję i Radę do 
znacznie ściślejszej współpracy z 
Parlamentem w tych kwestiach, ponieważ 
ochrona naszych instytucji 
demokratycznych należy do podstawowych 
kompetencji Parlamentu Europejskiego; 
podkreśla, że tworzenie agencji na 
szczeblu europejskim dla każdego nowego 
problemu nie jest panaceum i że wydaje 
się, iż o wiele bardziej skuteczne jest 
zdecydowane zalecenie GAFAM (Google, 
Amazon, Facebook, Apple i Microsoft) 
wprowadzenia zabezpieczeń, na przykład 
poprzez wdrożenie etykiet przejrzystości;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję i Radę do 
rozważenia, zgodnie z pracami komisji 
specjalnej Parlamentu ds. ingerencji 
zagranicznej i dezinformacji, pilnego 
utworzenia europejskiej organizacji 
zajmującej się zwalczaniem ingerencji 
zagranicznej; zachęca Komisję i Radę do 

15. zachęca Komisję i Radę do 
znacznie ściślejszej współpracy z 
Parlamentem w tych kwestiach ingerencji, 
ponieważ ochrona naszych instytucji 
demokratycznych należy do podstawowych 
kompetencji Parlamentu Europejskiego;
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znacznie ściślejszej współpracy z 
Parlamentem w tych kwestiach, ponieważ 
ochrona naszych instytucji 
demokratycznych należy do podstawowych 
kompetencji Parlamentu Europejskiego;

Or. fr

Poprawka 241
Gabriele Bischoff

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję i Radę do 
rozważenia, zgodnie z pracami komisji 
specjalnej Parlamentu ds. ingerencji 
zagranicznej i dezinformacji, pilnego 
utworzenia europejskiej organizacji 
zajmującej się zwalczaniem ingerencji 
zagranicznej; zachęca Komisję i Radę do 
znacznie ściślejszej współpracy z 
Parlamentem w tych kwestiach, ponieważ 
ochrona naszych instytucji 
demokratycznych należy do podstawowych 
kompetencji Parlamentu Europejskiego;

15. zachęca Komisję i Radę do 
znacznie ściślejszej współpracy z 
Parlamentem w walce z ingerencją 
zagraniczną, ponieważ ochrona naszych 
instytucji demokratycznych należy do 
podstawowych kompetencji Parlamentu 
Europejskiego;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję i Radę do 
rozważenia, zgodnie z pracami komisji 
specjalnej Parlamentu ds. ingerencji 
zagranicznej i dezinformacji, pilnego 
utworzenia europejskiej organizacji 
zajmującej się zwalczaniem ingerencji 

15. wzywa Komisję i Radę do podjęcia 
wszelkich niezbędnych środków w celu 
skutecznego zwalczania ingerencji 
zagranicznej i do wdrożenia zaleceń 
przedstawionych przez komisję specjalną 
Parlamentu Europejskiego ds. ingerencji 
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zagranicznej; zachęca Komisję i Radę do 
znacznie ściślejszej współpracy z 
Parlamentem w tych kwestiach, ponieważ 
ochrona naszych instytucji 
demokratycznych należy do podstawowych 
kompetencji Parlamentu Europejskiego;

zagranicznej we wszystkie procesy 
demokratyczne w Unii Europejskiej, w 
tym dezinformacji, jak tylko zostaną 
zaprezentowane jej konkluzje i przed 
kolejnymi wyborami;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję i Radę do 
rozważenia, zgodnie z pracami komisji 
specjalnej Parlamentu ds. ingerencji 
zagranicznej i dezinformacji, pilnego 
utworzenia europejskiej organizacji 
zajmującej się zwalczaniem ingerencji 
zagranicznej; zachęca Komisję i Radę do 
znacznie ściślejszej współpracy z 
Parlamentem w tych kwestiach, ponieważ 
ochrona naszych instytucji 
demokratycznych należy do podstawowych 
kompetencji Parlamentu Europejskiego;

15. wzywa Komisję i Radę do pełnej 
współpracy z nową komisją specjalną 
Parlamentu ds. ingerencji zagranicznej i 
dezinformacji oraz uwzględnienia 
wyników jej prac; zachęca Komisję i Radę 
do znacznie ściślejszej współpracy z 
Parlamentem w tych kwestiach, ponieważ 
ochrona naszych instytucji 
demokratycznych należy do podstawowych 
kompetencji Parlamentu Europejskiego;

Or. en

Poprawka 244
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję i Radę do 15. wzywa Komisję i Radę do 
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rozważenia, zgodnie z pracami komisji 
specjalnej Parlamentu ds. ingerencji 
zagranicznej i dezinformacji, pilnego 
utworzenia europejskiej organizacji 
zajmującej się zwalczaniem ingerencji 
zagranicznej; zachęca Komisję i Radę do 
znacznie ściślejszej współpracy z 
Parlamentem w tych kwestiach, ponieważ 
ochrona naszych instytucji 
demokratycznych należy do podstawowych 
kompetencji Parlamentu Europejskiego;

rozważenia, zgodnie z pracami komisji 
specjalnej Parlamentu ds. ingerencji 
zagranicznej i dezinformacji, pilnego 
utworzenia silnego europejskiego organu 
wyborczego zajmującego się zwalczaniem 
ingerencji zagranicznej; zachęca Komisję i 
Radę do znacznie ściślejszej współpracy z 
Parlamentem w tych kwestiach, ponieważ 
ochrona naszych instytucji 
demokratycznych należy do podstawowych 
kompetencji Parlamentu Europejskiego;

Or. en

Poprawka 245
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. uznaje istotną rolę europejskich 
partii i fundacji politycznych we 
wspieraniu europejskiej debaty 
politycznej; zwraca jednak uwagę, że z 
powodu środków ograniczających na 
szczeblu europejskim i krajowym 
europejskie partie polityczne nie mogą w 
pełni uczestniczyć w europejskich 
kampaniach wyborczych; podkreśla 
ponadto, że nie wolno im prowadzić 
kampanii w referendach dotyczących 
spraw europejskich, w tym 
międzynarodowych umów handlowych lub 
referendum w sprawie członkostwa 
Zjednoczonego Królestwa w UE w 2016 r;

skreśla się

Or. es

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

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. uznaje istotną rolę europejskich 
partii i fundacji politycznych we 
wspieraniu europejskiej debaty politycznej; 
zwraca jednak uwagę, że z powodu 
środków ograniczających na szczeblu 
europejskim i krajowym europejskie partie 
polityczne nie mogą w pełni uczestniczyć 
w europejskich kampaniach wyborczych; 
podkreśla ponadto, że nie wolno im 
prowadzić kampanii w referendach 
dotyczących spraw europejskich, w tym 
międzynarodowych umów handlowych lub 
referendum w sprawie członkostwa 
Zjednoczonego Królestwa w UE w 2016 r;

16. uznaje istotną rolę europejskich 
partii i fundacji politycznych we 
wspieraniu europejskiej debaty politycznej; 
zwraca jednak uwagę, że z powodu 
środków ograniczających na szczeblu 
europejskim i krajowym europejskie partie 
polityczne nie mogą w pełni uczestniczyć 
w europejskich kampaniach wyborczych; 
podkreśla ponadto, że nie wolno im 
prowadzić kampanii w referendach 
dotyczących spraw europejskich, w tym 
międzynarodowych umów handlowych lub 
referendum w sprawie członkostwa 
Zjednoczonego Królestwa w UE w 2016 r; 
apeluje o dalsze dostosowanie przepisów 
na szczeblu krajowym i unijnym w celu 
zapewnienia w całej UE równych 
warunków działania do celów wyborów 
europejskich; proponuje, aby wzmocniono 
widoczność europejskich partii 
politycznych przez umieszczanie ich nazw 
i logo na kartach do głosowania, oraz 
zaleca, aby pojawiały się one również na 
wszystkich materiałach używanych w 
europejskich kampaniach wyborczych;

Or. en

Poprawka 247
Brice Hortefeux

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. uznaje istotną rolę europejskich 
partii i fundacji politycznych we 
wspieraniu europejskiej debaty politycznej; 
zwraca jednak uwagę, że z powodu 
środków ograniczających na szczeblu 
europejskim i krajowym europejskie partie 
polityczne nie mogą w pełni uczestniczyć 
w europejskich kampaniach wyborczych; 

16. uznaje istotną rolę europejskich 
partii i fundacji politycznych we 
wspieraniu europejskiej debaty politycznej; 
zwraca jednak uwagę, że z powodu 
środków ograniczających na szczeblu 
europejskim i krajowym europejskie partie 
polityczne nie mogą w pełni uczestniczyć 
w europejskich kampaniach wyborczych; 
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podkreśla ponadto, że nie wolno im 
prowadzić kampanii w referendach 
dotyczących spraw europejskich, w tym 
międzynarodowych umów handlowych lub 
referendum w sprawie członkostwa 
Zjednoczonego Królestwa w UE w 2016 r;

podkreśla ponadto, że nie wolno im 
prowadzić kampanii w referendach 
dotyczących spraw europejskich;

Or. fr

Poprawka 248
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. uznaje istotną rolę europejskich 
partii i fundacji politycznych we 
wspieraniu europejskiej debaty politycznej; 
zwraca jednak uwagę, że z powodu 
środków ograniczających na szczeblu 
europejskim i krajowym europejskie partie 
polityczne nie mogą w pełni uczestniczyć 
w europejskich kampaniach wyborczych; 
podkreśla ponadto, że nie wolno im 
prowadzić kampanii w referendach 
dotyczących spraw europejskich, w tym 
międzynarodowych umów handlowych lub 
referendum w sprawie członkostwa 
Zjednoczonego Królestwa w UE w 2016 r;

16. uznaje istotną rolę europejskich 
partii politycznych, ruchów politycznych i 
fundacji politycznych we wspieraniu 
europejskiej debaty politycznej; zwraca 
jednak uwagę, że z powodu środków 
ograniczających na szczeblu europejskim i 
krajowym europejskie partie polityczne nie 
mogą w pełni uczestniczyć w europejskich 
kampaniach wyborczych; podkreśla 
ponadto, że nie wolno im prowadzić 
kampanii w referendach dotyczących 
spraw europejskich, takich jak 
międzynarodowe umowy handlowe lub 
referendum w sprawie członkostwa 
Zjednoczonego Królestwa w UE w 2016 r.;

Or. en

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

16a. uważa, że programy wyborcze 
europejskich partii politycznych powinny 
być znane przed wyborami, co wymaga 
jasnych i przejrzystych zasad dotyczących 
prowadzenia kampanii; podkreśla, że 
europejskie zasady wyborcze powinny 
promować demokrację w partiach 
europejskich, w tym przez wprowadzenie 
wymogu umieszczania na kartach do 
głosowania logo partii uczestniczących w 
wyborach i partii europejskiej (obok logo 
krajowego);

Or. en

Poprawka 250
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. proponuje zmianę rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 
Euratom) nr 1141/2014 w sprawie statusu 
i finansowania europejskich partii 
politycznych i europejskich fundacji 
politycznych, aby umożliwić europejskim 
partiom i fundacjom politycznym16 pełne 
uczestnictwo w europejskiej przestrzeni 
politycznej przy jednoczesnym zwiększeniu 
przejrzystości ich finansowania, zwłaszcza 
w przypadku gdy finansowanie pochodzi 
od partii członkowskich spoza UE;

skreśla się

_________________
16 Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 1.

Or. es

Poprawka 251
Damian Boeselager
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. proponuje zmianę rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 
Euratom) nr 1141/2014 w sprawie statusu i 
finansowania europejskich partii 
politycznych i europejskich fundacji 
politycznych16, aby umożliwić europejskim 
partiom i fundacjom politycznym pełne 
uczestnictwo w europejskiej przestrzeni 
politycznej przy jednoczesnym 
zwiększeniu przejrzystości ich 
finansowania, zwłaszcza w przypadku gdy 
finansowanie pochodzi od partii 
członkowskich spoza UE;

17. proponuje zmianę rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 
Euratom) nr 1141/2014 w sprawie statusu i 
finansowania europejskich partii 
politycznych i europejskich fundacji 
politycznych, aby umożliwić europejskim 
partiom i fundacjom politycznym pełne 
uczestnictwo w europejskiej przestrzeni 
politycznej, prowadzenie kampanii i 
pozyskiwanie funduszy na kampanie 
ponad granicami oraz uczestnictwo w 
wyborach europejskich, aby zwiększyć 
przejrzystość ich finansowania, zwłaszcza 
w przypadku gdy finansowanie pochodzi 
od partii członkowskich spoza UE, a także 
zakazać darowizn ze strony osób 
prawnych; podkreśla jednak, że należy 
dopuścić wnoszenie opłat członkowskich 
przez partie z państw trzecich z myślą o 
podtrzymywaniu więzi z partiami 
krajowymi z obecnych i przyszłych krajów 
kandydujących;

_________________
16 Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 1.

Or. en

Poprawka 252
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. proponuje zmianę rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 
Euratom) nr 1141/2014 w sprawie statusu i 
finansowania europejskich partii 

17. proponuje zmianę rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 
Euratom) nr 1141/2014 w sprawie statusu i 
finansowania europejskich partii 
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politycznych i europejskich fundacji 
politycznych16, aby umożliwić europejskim 
partiom i fundacjom politycznym pełne 
uczestnictwo w europejskiej przestrzeni 
politycznej przy jednoczesnym 
zwiększeniu przejrzystości ich 
finansowania, zwłaszcza w przypadku gdy 
finansowanie pochodzi od partii 
członkowskich spoza UE;

politycznych i europejskich fundacji 
politycznych16, aby umożliwić europejskim 
partiom i fundacjom politycznym pełne 
uczestnictwo w europejskiej przestrzeni 
politycznej przy jednoczesnym 
zwiększeniu przejrzystości ich 
finansowania, zwłaszcza w odniesieniu do 
zarządzania funduszami pochodzącymi z 
budżetu UE i w przypadku gdy 
finansowanie pochodzi od partii 
członkowskich spoza UE;

_________________ _________________
16 Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 1. 16 Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 1.

Or. it

Poprawka 253
Gerolf Annemans, Gilles Lebreton

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. proponuje zmianę rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 
Euratom) nr 1141/2014 w sprawie statusu i 
finansowania europejskich partii 
politycznych i europejskich fundacji 
politycznych16, aby umożliwić europejskim 
partiom i fundacjom politycznym pełne 
uczestnictwo w europejskiej przestrzeni 
politycznej przy jednoczesnym zwiększeniu 
przejrzystości ich finansowania, zwłaszcza 
w przypadku gdy finansowanie pochodzi 
od partii członkowskich spoza UE;

17. proponuje zmianę rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 
Euratom) nr 1141/2014 w sprawie statusu i 
finansowania europejskich partii 
politycznych i europejskich fundacji 
politycznych16, aby umożliwić europejskim 
partiom i fundacjom politycznym 
zwiększanie przejrzystości ich 
finansowania, zwłaszcza w przypadku gdy 
finansowanie pochodzi od partii 
członkowskich spoza UE;

_________________ _________________
16 Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 1. 16 Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 1.

Or. fr

Poprawka 254
Loránt Vincze
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Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. zauważa, że programy wyborcze 
partii europejskich nadal nie były 
istotnym elementem debaty przed 
wyborami; głęboko ubolewa nad 
sytuacjami, w których takie debaty 
zamiast na kwestiach związanych z UE 
skupiały się na sprawach krajowych bez 
żadnego bezpośredniego związku z 
kształtowaniem polityki unijnej; uważa, że 
europejski wymiar wyborów można 
wzmocnić najskuteczniej przez szersze 
informowanie obywateli o decyzjach 
podejmowanych przez UE i o wpływie 
takich decyzji na ich codzienne życie;

Or. en

Poprawka 255
Gerolf Annemans, Gilles Lebreton

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla jednak, że to 
rozporządzenie pochodzące z 2014 r. 
zostało już dwukrotnie zmienione1a; 
wyraża zaniepokojenie faktem, że ostatnią 
zmianę wprowadzono na zaledwie dwa 
miesiące przez wyborami do Parlamentu 
Europejskiego w maju 2019 r. sprzecznie z 
zaleceniami Komisji Weneckiej2b; zwraca 
uwagę na fakt, że charakter kolejnego 
przeglądu nie pozwoli na zwiększenie 
zaufania obywateli do partii i fundacji 
europejskich;
_________________
1a Dz.U. L 114I z 4.5.2018, s. 1. Dz.U. L 
85I z 27.3.2019, s. 7.
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2b „Stabilność prawa jest warunkiem 
decydującym o wiarygodności procesów 
wyborczych. Wobec tego należy czuwać 
nad stabilnością prawa wyborczego, aby 
chronić je przed manipulacjami 
politycznymi.” Wspólne zasady 
przewodnie mające na celu zapobieganie 
nadużywaniu zasobów administracyjnych 
w procesach wyborczych i reagowanie na 
nie, analiza nr 778/2014 Komisji 
Weneckiej – Strasburg, Warszawa, 14 
marca 2016 r.

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. jest zdania, że wprowadzenie 
corocznego Tygodnia Europejskiego 
odbywającego się jednocześnie we 
wszystkich parlamentach narodowych i 
obejmującego debaty między posłami do 
tych parlamentów, komisarzami 
europejskimi, posłami do Parlamentu 
Europejskiego i przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego na temat 
programu prac Komisji przyczyniłoby się 
do powstania połączonych 
międzyparlamentarnych sfer publicznych, 
a także do poprawy informowania o 
działaniach europejskich na szczeblu 
krajowym;

Or. en

Poprawka 257
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Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. apeluje o koordynowaną na 
szczeblu europejskim strategię 
zapewniającą widoczność wyborów 
europejskich w mediach, zwłaszcza przez 
zagwarantowanie, że omawiane będą 
stanowiska polityczne poszczególnych 
europejskich sił politycznych, że 
zapraszani będą kandydaci uczestniczący 
w wyborach politycznych w 
poszczególnych krajach oraz że 
prezentowane będą wydarzenia 
organizowane w trakcie kampanii;

Or. en

Poprawka 258
Damian Boeselager
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b. zachęca nadawców publicznych do 
organizowania i transmitowania debat 
między czołowymi kandydatami, a także 
między kandydatami na posłów do 
Parlamentu Europejskiego w ramach 
realizowanego przez nich zadania 
polegającego na informowaniu opinii 
publicznej;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że wynik wyborów 
europejskich jest wyraźnym sygnałem 
wymagającym dogłębnej refleksji 
instytucjonalnej, która pozwoli 
obywatelom, społeczeństwu 
obywatelskiemu i ich przedstawicielom 
kształtować przyszłość Unii; wzywa zatem 
wszystkich partnerów instytucjonalnych do 
wzięcia na siebie odpowiedzialności i 
przeprowadzenia ambitnej konferencji w 
sprawie przyszłości Europy;

18. uważa, że wynik wyborów 
europejskich jest wyraźnym sygnałem 
wymagającym dogłębnej refleksji 
instytucjonalnej, która pozwoli 
obywatelom, społeczeństwu 
obywatelskiemu i ich przedstawicielom 
kształtować przyszłość Unii; podkreśla, że 
wybuch pandemii COVID-19 sprawił, że 
proces reformy instytucjonalnej na 
szczeblu europejskim jest potrzebą 
pilniejszą niż dotychczas; wzywa zatem 
wszystkich partnerów instytucjonalnych do 
wzięcia na siebie odpowiedzialności i 
przygotowania ambitnych ram konferencji 
w sprawie przyszłości Europy oraz do 
podjęcia działań następczych w związku z 
jej konkluzjami, w celu osiągnięcia 
istotnych i konkretnych zmian w 
dziedzinach polityki i architekturze 
instytucjonalnej UE; uważa, że po 
kryzysie związanym z COVID-19 
konferencja w sprawie przyszłości Europy 
będzie stanowić okazję do głębokiej 
refleksji nad odbudową Europy, a 
zwłaszcza nad potrzebą przeorientowania 
europejskiego modelu społeczno-
gospodarczego w kierunku solidarności i 
spójności;

Or. en

Poprawka 260
Jorge Buxadé Villalba

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że wynik wyborów 18. uważa, że wynik wyborów 
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europejskich jest wyraźnym sygnałem 
wymagającym dogłębnej refleksji 
instytucjonalnej, która pozwoli 
obywatelom, społeczeństwu 
obywatelskiemu i ich przedstawicielom 
kształtować przyszłość Unii; wzywa zatem 
wszystkich partnerów instytucjonalnych do 
wzięcia na siebie odpowiedzialności i 
przeprowadzenia ambitnej konferencji w 
sprawie przyszłości Europy;

europejskich jest wyraźnym sygnałem 
wymagającym dogłębnej refleksji 
instytucjonalnej, która pozwoli 
obywatelom, społeczeństwu 
obywatelskiemu i ich przedstawicielom 
kształtować przyszłość Unii; podkreśla, że 
obecny skład Parlamentu świadczy o tym, 
iż duża część obywateli państw 
członkowskich uważa, że rozwiązaniem 
ich problemów nie jest większa integracja 
europejska, lecz wspólne skuteczne 
działanie, gdy przysparza to europejskiej 
wartości dodanej; wzywa zatem 
wszystkich partnerów instytucjonalnych, 
aby po kryzysie związanym z 
koronawirusem przeprowadzili 
konferencję w sprawie przyszłości Europy, 
bez zajmowania określonych z góry 
stanowisk, podczas której zostałyby 
omówione wszystkie pomysły.

Or. es

Poprawka 261
Leila Chaibi

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że wynik wyborów 
europejskich jest wyraźnym sygnałem 
wymagającym dogłębnej refleksji 
instytucjonalnej, która pozwoli 
obywatelom, społeczeństwu 
obywatelskiemu i ich przedstawicielom 
kształtować przyszłość Unii; wzywa zatem 
wszystkich partnerów instytucjonalnych do 
wzięcia na siebie odpowiedzialności i 
przeprowadzenia ambitnej konferencji w 
sprawie przyszłości Europy;

18. uważa, że wynik wyborów 
europejskich jest wyraźnym sygnałem 
wymagającym dogłębnej refleksji 
instytucjonalnej, która pozwoli, w drodze 
krajowych konsultacji demokratycznych, 
obywatelom, społeczeństwu 
obywatelskiemu i ich przedstawicielom 
kształtować przyszłość Unii; wzywa zatem 
wszystkich partnerów instytucjonalnych do 
wzięcia na siebie odpowiedzialności i 
przeprowadzenia ambitnej konferencji w 
sprawie przyszłości Europy oraz 
pozostawienia wszystkich otwartych opcji, 
które pozwolą na zareagowanie na 
najważniejsze wyzwania UE, takie jak 
dumping socjalny, nierówności i zmiana 
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klimatu;

Or. fr

Poprawka 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

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że wynik wyborów 
europejskich jest wyraźnym sygnałem 
wymagającym dogłębnej refleksji 
instytucjonalnej, która pozwoli 
obywatelom, społeczeństwu 
obywatelskiemu i ich przedstawicielom 
kształtować przyszłość Unii; wzywa zatem 
wszystkich partnerów instytucjonalnych do 
wzięcia na siebie odpowiedzialności i 
przeprowadzenia ambitnej konferencji w 
sprawie przyszłości Europy;

18. uważa, że wynik wyborów 
europejskich stanowi okazję do dogłębnej 
refleksji instytucjonalnej na temat 
przyszłości Unii; wzywa zatem wszystkich 
partnerów instytucjonalnych do wzięcia na 
siebie odpowiedzialności i 
przeprowadzenia interaktywnej i 
włączającej konferencji w sprawie 
przyszłości Europy, otwartej dla obywateli, 
społeczeństwa obywatelskiego i jego 
przedstawicieli, mogącej wzmocnić 
demokrację przedstawicielską, a także 
odporność UE przez zapewnienie 
obywatelom konkretnych wyników, w tym 
w zakresie ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 263
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że wynik wyborów 
europejskich jest wyraźnym sygnałem 
wymagającym dogłębnej refleksji 

18. uważa, że wynik wyborów 
europejskich jest wyraźnym sygnałem 
wymagającym dogłębnej refleksji 
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instytucjonalnej, która pozwoli 
obywatelom, społeczeństwu 
obywatelskiemu i ich przedstawicielom 
kształtować przyszłość Unii; wzywa zatem 
wszystkich partnerów instytucjonalnych do 
wzięcia na siebie odpowiedzialności i 
przeprowadzenia ambitnej konferencji w 
sprawie przyszłości Europy;

instytucjonalnej, która pozwoli 
obywatelom, społeczeństwu 
obywatelskiemu i ich przedstawicielom 
kształtować przyszłość Unii; wzywa zatem 
wszystkich partnerów instytucjonalnych do 
wzięcia na siebie odpowiedzialności i 
przeprowadzenia ambitnej konferencji w 
sprawie przyszłości Europy, bez stawiania 
sobie żadnych ograniczeń w dążeniu do 
konkretnej zmiany niezbędnej do nadania 
projektowi europejskiemu nowej 
dynamiki;

Or. it

Poprawka 264
Brice Hortefeux

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że wynik wyborów 
europejskich jest wyraźnym sygnałem 
wymagającym dogłębnej refleksji 
instytucjonalnej, która pozwoli 
obywatelom, społeczeństwu 
obywatelskiemu i ich przedstawicielom 
kształtować przyszłość Unii; wzywa zatem 
wszystkich partnerów instytucjonalnych do 
wzięcia na siebie odpowiedzialności i 
przeprowadzenia ambitnej konferencji w 
sprawie przyszłości Europy;

18. uważa, że wynik wyborów 
europejskich jest wyraźnym sygnałem 
wymagającym dogłębnej refleksji 
instytucjonalnej, która pozwoli 
obywatelom, społeczeństwu 
obywatelskiemu i ich przedstawicielom 
kształtować przyszłość Unii; wzywa zatem 
wszystkich partnerów instytucjonalnych do 
wzięcia na siebie odpowiedzialności i 
przeprowadzenia w odpowiednim czasie 
ambitnej konferencji w sprawie przyszłości 
Europy;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że wynik wyborów 
europejskich jest wyraźnym sygnałem 
wymagającym dogłębnej refleksji 
instytucjonalnej, która pozwoli 
obywatelom, społeczeństwu 
obywatelskiemu i ich przedstawicielom 
kształtować przyszłość Unii; wzywa zatem 
wszystkich partnerów instytucjonalnych do 
wzięcia na siebie odpowiedzialności i 
przeprowadzenia ambitnej konferencji w 
sprawie przyszłości Europy;

18. uważa, że wynik wyborów 
europejskich jest wyraźnym sygnałem 
wymagającym dogłębnej refleksji 
instytucjonalnej, która pozwoli państwom, 
obywatelom i ich przedstawicielom 
kształtować przyszłość Unii; wzywa zatem 
wszystkich partnerów instytucjonalnych do 
wzięcia na siebie odpowiedzialności i 
przeprowadzenia ambitnej konferencji w 
sprawie przyszłości Europy;

Or. fr


