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Amendamentul 1
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în 
special articolul 39 și articolul 52 
alineatul (1),

Or. en

Amendamentul 2
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Referirea 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Declarația 
universală a drepturilor omului, în special 
articolul 21,

Or. fr

Amendamentul 3
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Referirea 2 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Pactul 
internațional cu privire la drepturile civile 
și politice, în special articolul 25,

Or. fr
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Amendamentul 4
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Referirea 2 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Convenția 
Națiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu handicap (CRPD), în 
special articolul 29,

Or. fr

Amendamentul 5
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Referirea 2 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Pilonul european 
al drepturilor sociale, în special principiul 
1,

Or. fr

Amendamentul 6
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Referirea 2 e (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în 
special articolul 21,

Or. fr
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Amendamentul 7
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira, Gabriele Bischoff, 
Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Referirea 14 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 
13 februarie 2019 referitoare la stadiul 
dezbaterii privind viitorul Europei,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 16 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Decizia sa din 18 
iunie 2020 privind constituirea și 
stabilirea responsabilităților, a 
componenței numerice și a duratei 
mandatului Comisiei speciale privind 
ingerințele externe în toate procesele 
democratice din cadrul Uniunii 
Europene, inclusiv privind dezinformarea,

Or. en

Amendamentul 9
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 16 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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- având în vedere Hotărârea Curții 
(Marea Cameră) din 19 decembrie 2019 
în cauza C-502/19 (decizie preliminară 
privind cauza Junqueras i Vies),

Or. en

Amendamentul 10
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Referirea 16 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere petiția nr. 
0563/2019 depusă de R.S. (Germania) 
privind refuzul dreptului de a fi 
înregistrat pe lista electorală,

Or. fr

Amendamentul 11
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Referirea 16 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Raportul de 
informare al Comitetului Economic și 
Social European din martie 2019 intitulat 
„Drepturile efective ale persoanelor cu 
handicap de a vota la alegerile pentru 
Parlamentul European”1a,
_________________
1 a https://www.eesc.europa.eu/fr/our-
work/opinions-information-
reports/information-reports/la-realite-du-
droit-de-vote-aux-elections-europeennes-
pour-les-personnes-handicapees-rapport-
dinformation

https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/information-reports/la-realite-du-droit-de-vote-aux-elections-europeennes-pour-les-personnes-handicapees-rapport-dinformation
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/information-reports/la-realite-du-droit-de-vote-aux-elections-europeennes-pour-les-personnes-handicapees-rapport-dinformation
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/information-reports/la-realite-du-droit-de-vote-aux-elections-europeennes-pour-les-personnes-handicapees-rapport-dinformation
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/information-reports/la-realite-du-droit-de-vote-aux-elections-europeennes-pour-les-personnes-handicapees-rapport-dinformation
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/information-reports/la-realite-du-droit-de-vote-aux-elections-europeennes-pour-les-personnes-handicapees-rapport-dinformation
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/information-reports/la-realite-du-droit-de-vote-aux-elections-europeennes-pour-les-personnes-handicapees-rapport-dinformation
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Or. fr

Amendamentul 12
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Referirea 16 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere activitatea Uniunii 
Interparlamentare (UIP) privind 
egalitatea de gen, în special planul său de 
acțiune pentru parlamente care țin seama 
de dimensiunea de gen1a,
_________________
1 a 
https://www.ipu.org/fr/ressources/publicat
ions/reference/2016-07/plan-daction-
pour-des-parlements-sensibles-au-genre

Or. fr

Amendamentul 13
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Referirea 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere articolul 54 din 
Regulamentul său de procedură,

— având în vedere Regulamentul său 
de procedură, în special articolul 54,

Or. fr

Amendamentul 14
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Considerentul A
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât alegerile europene din 2019 
au înregistrat cea mai mare prezență la vot 
din ultimii 20 de ani, de 50,2 % (o creștere 
de opt puncte procentuale în comparație cu 
2014), transmițând un semnal pozitiv că 
cetățenii europeni consideră că multe dintre 
preocupările lor pot fi tratate la nivelul UE;

A. întrucât alegerile europene din 2019 
au înregistrat cea mai mare prezență la vot 
din ultimii 20 de ani, de 50,2 % (o creștere 
de opt puncte procentuale în comparație cu 
2014), transmițând un semnal pozitiv că 
cetățenii europeni consideră că multe dintre 
preocupările lor pot fi tratate la nivelul UE; 
întrucât niște alegeri la care au participat 
jumătate din cetățeni nu pot fi considerate 
satisfăcătoare; întrucât, în plus, această 
cifră maschează disparități semnificative 
între statele membre; întrucât doar 18 % 
dintre respondenți au declarat că au 
considerat că votul lor poate „să 
determine o schimbare”1a; întrucât, prin 
urmare, creșterea participării nu poate fi 
singurul criteriu care trebuie luat în 
considerare; întrucât alegerile reflectă, de 
asemenea, nemulțumirea unei părți a 
populației față de construcția Europei și 
de politicile sale actuale;
_________________
1 a 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

Amendamentul 15
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât alegerile europene din 2019 
au înregistrat cea mai mare prezență la vot 
din ultimii 20 de ani, de 50,2 % (o creștere 
de opt puncte procentuale în comparație cu 
2014), transmițând un semnal pozitiv că 
cetățenii europeni consideră că multe 

A. întrucât alegerile europene din 2019 
au înregistrat cea mai mare prezență la vot 
din ultimii 20 de ani, de 50,2 % (o creștere 
de opt puncte procentuale în comparație cu 
2014);



AM\1210438RO.docx 9/140 PE655.711v01-00

RO

dintre preocupările lor pot fi tratate la 
nivelul UE;

Or. es

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

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât alegerile europene din 2019 
au înregistrat cea mai mare prezență la vot 
din ultimii 20 de ani, de 50,2 % (o creștere 
de opt puncte procentuale în comparație cu 
2014), transmițând un semnal pozitiv că 
cetățenii europeni consideră că multe dintre 
preocupările lor pot fi tratate la nivelul UE;

A. întrucât alegerile europene din 2019 
au înregistrat cea mai mare prezență la vot 
din ultimii 20 de ani, de 50,2 % (o creștere 
de opt puncte procentuale în comparație cu 
2014), transmițând un semnal pozitiv că 
cetățenii europeni consideră că multe dintre 
preocupările lor pot fi tratate la nivelul UE; 
întrucât prezența la vot din 2019 este 
totuși scăzută și sunt necesare mai multe 
eforturi pentru a crește gradul de 
participare la alegerile europene;

Or. en

Amendamentul 17
Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât alegerile europene din 2019 
au înregistrat cea mai mare prezență la vot 
din ultimii 20 de ani, de 50,2 % (o creștere 
de opt puncte procentuale în comparație cu 
2014), transmițând un semnal pozitiv că 
cetățenii europeni consideră că multe 
dintre preocupările lor pot fi tratate la 
nivelul UE;

A. întrucât alegerile europene din 2019 
au înregistrat cea mai mare prezență la vot 
din ultimii 20 de ani, de 50,6 % (o creștere 
de opt puncte procentuale în comparație cu 
2014), transmițând un semnal pozitiv, 
deoarece demonstrează interesul din ce în 
ce mai mare al cetățenilor europeni 
pentru nivelul de guvernanță al UE și 
impactul pe care îl au reglementările 
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europene asupra vieții lor cotidiene;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât rezultatele sondajului 
Eurobarometru comandat de Parlamentul 
European după alegerile europene 
demonstrează că starea economiei și a 
mediului au fost cele două priorități 
principale pentru alegători, ceea ce indică 
clar faptul că cetățenii care participă la 
alegerile europene doresc intensificarea 
acțiunilor la nivel european în aceste 
două domenii de politică, care intră în 
sfera de competențe partajate între UE și 
statele membre;

Or. en

Amendamentul 19
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât alegerea corectă a unui 
sistem electoral creează un mediu adecvat 
în care cetățenii să creadă în dreptul lor 
democratic fundamental de a vota pentru 
reprezentanții lor democratici și, totodată, 
în care reprezentanții politici să-și asculte 
alegătorii și să le reprezinte interesul și, 
prin urmare, creează autoeficacitate în 
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rândul cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 20
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât rata de participare crescută 
la vot s-a datorat, în parte, participării 
crescute a tinerilor;

B. întrucât rata de participare crescută 
la vot s-a datorat, în parte, participării 
crescute a tinerilor, deși persoanele cu 
vârsta de peste 40 de ani continuă să 
participe într-o măsură mult mai mare la 
vot; întrucât peste 50 % dintre tineri 
votează din simțul datoriei civice și din 
cauza urgenței climatice1a;
_________________
1 a 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

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât implicarea neîncetată a 
societății civile a jucat un rol crucial în 
crearea unui discurs pro-european 
înaintea alegerilor europene;

Or. en
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Amendamentul 22
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât prezența mai mare la vot a 
avut de-a face, în ultimă instanță, cu 
avansul euroscepticilor, lucru care ar 
trebui să fie considerat un avertisment 
pentru integrarea europeană, în special în 
mai multe state membre fondatoare unde 
partizanii extremei drepte și forțele 
antieuropene au câștigat alegerile;

eliminat

Or. es

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

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât prezența mai mare la vot a 
avut de-a face, în ultimă instanță, cu 
avansul euroscepticilor, lucru care ar 
trebui să fie considerat un avertisment 
pentru integrarea europeană, în special în 
mai multe state membre fondatoare unde 
partizanii extremei drepte și forțele 
antieuropene au câștigat alegerile;

eliminat

Or. en

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

Propunere de rezoluție
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Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât prezența mai mare la vot a 
avut de-a face, în ultimă instanță, cu 
avansul euroscepticilor, lucru care ar trebui 
să fie considerat un avertisment pentru 
integrarea europeană, în special în mai 
multe state membre fondatoare unde 
partizanii extremei drepte și forțele 
antieuropene au câștigat alegerile;

C. întrucât prezența mai mare la vot a 
avut de-a face, în ultimă instanță, cu 
avansul euroscepticilor, lucru care ar trebui 
să fie considerat un avertisment pentru 
integrarea europeană;

Or. fr

Amendamentul 25
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât prezența mai mare la vot a 
avut de-a face, în ultimă instanță, cu 
avansul euroscepticilor, lucru care ar trebui 
să fie considerat un avertisment pentru 
integrarea europeană, în special în mai 
multe state membre fondatoare unde 
partizanii extremei drepte și forțele 
antieuropene au câștigat alegerile;

C. întrucât prezența mai mare la vot a 
avut de-a face atât cu avansul 
euroscepticilor, lucru care ar trebui să fie 
considerat un avertisment pentru integrarea 
europeană, în special în mai multe state 
membre fondatoare unde partizanii 
extremei drepte și forțele antieuropene au 
câștigat alegerile, cât și cu avansul 
partidelor pro-europene care sunt votate 
de generațiile tinere;

Or. en

Amendamentul 26
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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C. întrucât prezența mai mare la vot a 
avut de-a face, în ultimă instanță, cu 
avansul euroscepticilor, lucru care ar 
trebui să fie considerat un avertisment 
pentru integrarea europeană, în special în 
mai multe state membre fondatoare unde 
partizanii extremei drepte și forțele 
antieuropene au câștigat alegerile;

C. întrucât cel mai ridicat nivel de 
prezență la vot din ultimii 20 de ani 
demonstrează angajamentul ferm al 
cetățenilor de a participa la modelarea 
viitorului Uniunii și se poate datora mai 
multor motive, printre care se numără 
creșterea numărului de alegători pro-
europeni sau care cred că vocea lor poate 
genera o schimbare în UE1a;

_________________
1a Studiul post-electoral pentru 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

Amendamentul 27
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât prezența mai mare la vot a 
avut de-a face, în ultimă instanță, cu 
avansul euroscepticilor, lucru care ar trebui 
să fie considerat un avertisment pentru 
integrarea europeană, în special în mai 
multe state membre fondatoare unde 
partizanii extremei drepte și forțele 
antieuropene au câștigat alegerile;

C. întrucât prezența mai mare la vot a 
avut de-a face, în ultimă instanță, cu 
avansul euroscepticilor, lucru care ar trebui 
să fie considerat un avertisment pentru 
integrarea europeană, în special în mai 
multe state membre fondatoare unde 
extrema dreaptă a câștigat alegerile;

Or. fr

Amendamentul 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
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Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât prezența mai mare la vot a 
avut de-a face, în ultimă instanță, cu 
avansul euroscepticilor, lucru care ar 
trebui să fie considerat un avertisment 
pentru integrarea europeană, în special în 
mai multe state membre fondatoare unde 
partizanii extremei drepte și forțele 
antieuropene au câștigat alegerile;

C. întrucât prezența mai mare la vot 
nu ar trebui să ne distragă atenția de la 
avansul mișcărilor eurosceptice, populiste 
și naționaliste; întrucât multe dintre 
aceste forțe radicale de la stânga la 
dreapta sunt împotriva proiectului de 
integrare al UE;

Or. en

Amendamentul 29
Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât procentul de abțineri de 
49,4 % înregistrat la alegerile europene 
din 2019 rămâne totuși ridicat, iar rata de 
participare este foarte inegală de la un 
stat membru la altul;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât prezența mai mare la vot 
este, de asemenea, un semn că cetățenii 
UE doresc ca UE să acționeze rapid și 
eficient în chestiuni importante, cum ar fi 

eliminat
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schimbările climatice, migrația, protecția 
drepturilor fundamentale și 
democratizarea;

Or. fr

Amendamentul 31
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât prezența mai mare la vot 
este, de asemenea, un semn că cetățenii 
UE doresc ca UE să acționeze rapid și 
eficient în chestiuni importante, cum ar fi 
schimbările climatice, migrația, protecția 
drepturilor fundamentale și 
democratizarea;

eliminat

Or. es

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât prezența mai mare la vot 
este, de asemenea, un semn că cetățenii UE 
doresc ca UE să acționeze rapid și eficient 
în chestiuni importante, cum ar fi 
schimbările climatice, migrația, protecția 
drepturilor fundamentale și 
democratizarea;

D. întrucât prezența mai mare la vot 
este, de asemenea, un semn că cetățenii UE 
doresc ca UE să acționeze rapid și eficient;

Or. en
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Amendamentul 33
Leila Chaibi, Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât prezența mai mare la vot 
este, de asemenea, un semn că cetățenii UE 
doresc ca UE să acționeze rapid și eficient 
în chestiuni importante, cum ar fi 
schimbările climatice, migrația, protecția 
drepturilor fundamentale și 
democratizarea;

D. întrucât prezența mai mare la vot 
este, de asemenea, un semn că cetățenii UE 
doresc ca UE să acționeze în mod rapid, 
democratic și eficient în chestiuni 
importante, cum ar fi dumpingul social, 
schimbările climatice, migrația, protecția 
drepturilor fundamentale și 
democratizarea;

Or. fr

Amendamentul 34
Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât prezența mai mare la vot 
este, de asemenea, un semn că cetățenii UE 
doresc ca UE să acționeze rapid și eficient 
în chestiuni importante, cum ar fi 
schimbările climatice, migrația, protecția 
drepturilor fundamentale și 
democratizarea;

D. întrucât prezența mai mare la vot 
este, de asemenea, un semn că cetățenii UE 
doresc ca UE să răspundă rapid și eficient 
la principalele lor preocupări, și anume 
locurile de muncă, costul vieții, sănătatea, 
schimbările climatice și migrația;

Or. fr

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât este nevoie de mai multă 
eficacitate și proactivitate pentru a 
exploata toate mijloacele de comunicare, 
inclusiv tehnologia digitală, pentru a 
încuraja o legătură puternică între 
deciziile politice europene și sentimentul 
de conexiune al votanților cu instituțiile 
UE;

Or. en

Amendamentul 36
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât egalitatea de gen în 
rândul deputaților Parlamentului 
European s-a îmbunătățit (41 % femei în 
2019 față de 37 % în 2014);

eliminat

Or. es

Amendamentul 37
Leila Chaibi, Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât egalitatea de gen în rândul 
deputaților Parlamentului European s-a 
îmbunătățit (41 % femei în 2019 față de 37 
% în 2014);

E. întrucât egalitatea de gen în rândul 
deputaților Parlamentului European s-a 
îmbunătățit (41 % femei în 2019 față de 
37 % în 2014); întrucât această cifră 
ascunde diferențe majore între statele 
membre și numeroase provocări pentru 
realizarea parității de gen, inclusiv în 
comisiile parlamentare din cadrul 
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Parlamentului; întrucât doar câteva state 
membre prevăd obligația generală pentru 
partidele politice de a avea liste de 
candidați echilibrate și în care să 
alterneze genul;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât egalitatea de gen în rândul 
deputaților Parlamentului European s-a 
îmbunătățit (41 % femei în 2019 față de 37 
% în 2014);

E. întrucât egalitatea de gen în rândul 
deputaților Parlamentului European s-a 
îmbunătățit (41 % femei în 2019 față de 37 
% în 2014); întrucât Ursula von der Leyen 
este prima femeie care ocupă funcția de 
președinte al Comisiei Europene, iar 
Comisia prezidată de ea este formată din 
cel mai mare număr de comisari femei 
înregistrat vreodată, și anume 12 comisari 
femei;

Or. en

Amendamentul 39
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât egalitatea de gen în rândul 
deputaților Parlamentului European s-a 
îmbunătățit (41 % femei în 2019 față de 37 
% în 2014);

E. întrucât disparitatea de gen în 
rândul deputaților Parlamentului European 
s-a redus (41 % femei în 2019 față de 37 % 
în 2014) fără să se ajungă însă la un 
echilibru de gen în Parlament;

Or. en



PE655.711v01-00 20/140 AM\1210438RO.docx

RO

Amendamentul 40
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât Uniunea 
Interparlamentară (UIP), la care 
Parlamentul European este membru 
asociat, solicită o repartizare 
proporțională și echitabilă a femeilor în 
toate comisiile și nu numai în comisiile 
care se ocupă de femei, copii, egalitate de 
gen, familie, sănătate sau educație; 
întrucât nu este vorba despre introducerea 
unei „sensibilități feminine” în aceste 
comisii, ci de încurajarea femeilor să 
ocupe un loc proporțional cu ponderea lor 
în societate și să își împărtășească 
cunoștințele de specialitate;

Or. fr

Amendamentul 41
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât societatea diversă și 
multiculturală a Europei trebuie să fie 
mai bine reprezentată în Parlamentul 
European;

Or. en

Amendamentul 42
Leila Chaibi
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Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât, dintre cele 20 de comisii 
ale Parlamentului European, doar două 
au în componență mai multe femei decât 
bărbați, și anume Comisia pentru 
drepturile femeilor și egalitatea de gen 
(89 %) și Comisia pentru ocuparea forței 
de muncă și afaceri sociale; întrucât 
numai Comisia pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară este 
paritară; întrucât Comisia pentru afaceri 
constituționale este formată doar în 
proporție de 19,5 % din femei, Comisia 
pentru bugete în proporție de 24 % și 
Comisia pentru afaceri externe în 
proporție de 26 %; întrucât, în sfârșit, 
aceste cifre nu iau în calcul raportul 
dintre membrii titulari și membrii 
supleanți, de prea multe ori femeile care 
sunt membri supleanți având rolul unei 
variabile de ajustare pentru apropierea de 
paritate;

Or. fr

Amendamentul 43
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Considerentul Ec (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ec. întrucât, după alegerile europene, 
doar 5 % dintre deputații în Parlamentul 
European provin din partea minorităților 
etnice, deși acestea reprezintă 10 % din 
populația europeană; întrucât, în plus, de 
la plecarea deputaților britanici, doar 24 
de membri aleși dintre cei 705 deputați în 
Parlamentul European sunt de culoare, 
cu 7 mai puțin decât înainte1a; 
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_________________
1a ENAR’s Election Analysis - other 
minorities in the new European 
Parliament 2019-2025: https://www.enar-
eu.org/ENAR-s-Election-Analysis-Ethnic-
minorities-in-the-new-European-
Parliament-2019.

Or. fr

Amendamentul 44
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Considerentul Ed (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ed. întrucât profesia reprezentanților 
aleși nu se numără printre informațiile 
solicitate de administrație; întrucât, în 
schimb, ocupația pe care o aveau aceștia 
înainte de a fi aleși trebuie comunicată în 
declarația de interese financiare, dar 
administrația Parlamentului European nu 
dispune de informații compilate și publice 
care să coreleze aceste date; întrucât 
parlamentele naționale prezintă aceste 
informații; întrucât, prin urmare, este 
dificil să se cunoască reprezentativitatea 
socială a Parlamentului; întrucât este în 
interesul general să dispunem de aceste 
informații și să le facem publice, pentru a 
contribui la asigurarea faptului că toate 
categoriile socioprofesionale sunt 
reprezentate în mod corect în Parlament;

Or. fr

Amendamentul 45
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Considerentul Ee (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ee. întrucât utilizarea limbii engleze, 
fără a se asigura servicii de interpretariat, 
în cadrul reuniunilor de negociere ale 
raportorilor și ale raportorilor din umbră 
din Parlamentul European, precum și 
traducerile adesea tardive sau inexistente 
ale textelor instituțiilor europene 
reprezintă un obstacol suplimentar în 
calea unei reprezentări a societăților 
europene în Parlamentul European mai 
diverse și mai ample; 

Or. fr

Amendamentul 46
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât 15 state membre limitează 
încă drepturile de vot ale persoanelor cu 
dizabilități, împiedicând astfel participarea 
relevantă și reprezentarea acestor cetățeni 
în procesele democratice;

F. întrucât 15 state membre limitează 
încă drepturile de vot ale persoanelor cu 
dizabilități, împiedicând astfel participarea 
relevantă și reprezentarea acestor cetățeni 
în procesele democratice; întrucât este 
important să se garanteze dreptul de vot 
atât la nivel de legislație, cât și în 
practică; întrucât, potrivit CESE, 
aproximativ 800 000 de cetățeni ai UE din 
16 state membre sunt privați, prin 
legislația în vigoare în țara lor, de dreptul 
lor de a participa la alegerile europene 
din cauza dizabilităților lor sau a 
problemelor legate de sănătatea lor 
mintală; întrucât numeroase persoane cu 
dizabilități, deși au posibilitatea de a 
utiliza alte forme de vot mai adecvate, 
doresc să voteze într-o secție de votare; 
întrucât în 12 state membre 
reglementările naționale nu permit 
schimbarea secției de votare desemnate pe 
baza locului de reședință cu o alta, care să 
fie mai bine adaptată naturii dizabilității; 
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întrucât, în sfârșit, articolul 29 din CRPD 
prevede în mod explicit faptul că statele 
parte la aceasta se angajează să se asigure 
că persoanele cu dizabilități pot participa 
efectiv și pe deplin la viața politică și 
publică în condiții de egalitate cu ceilalți, 
în mod direct sau prin reprezentanți liber 
aleși;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât 15 state membre limitează 
încă drepturile de vot ale persoanelor cu 
dizabilități, împiedicând astfel participarea 
relevantă și reprezentarea acestor cetățeni 
în procesele democratice;

F. întrucât 15 state membre limitează 
încă drepturile de vot ale persoanelor cu 
dizabilități, împiedicând astfel participarea 
relevantă și reprezentarea acestor cetățeni 
în procesele democratice; întrucât, datorită 
normelor naționale, 
aproximativ 800 000 de cetățeni ai UE nu 
au putut să își exercite dreptul de vot la 
ultimele alegeri europene din cauza 
dizabilităților sau a problemelor de 
sănătate mentală;1a

_________________
1a Raportul de informare al Comitetului 
Economic și Social European din 20 
martie 2019 privind „Drepturile efective 
ale persoanelor cu handicap de a vota la 
alegerile pentru Parlamentul European”.

Or. en

Amendamentul 48
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție



AM\1210438RO.docx 25/140 PE655.711v01-00

RO

Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât schimbările demografice 
și procesul de îmbătrânire a societăților 
sunt factori care vor conduce la o creștere 
a numărului de persoane care locuiesc în 
centre de îngrijiri de lungă durată și în 
spitale; întrucât este necesar, prin 
urmare, să se încurajeze punerea în 
aplicare a unor măsuri specifice și 
organizate în numeroase state membre în 
beneficiul acestor persoane;

Or. fr

Amendamentul 49
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât, la 14 iunie 2019, Comisia 
Electorală Spaniolă a publicat o decizie 
prin care s-au proclamat numele 
deputaților aleși în Parlamentul 
European, în total 54 pentru Spania, iar 
numele lui Oriol Junqueras i Vies se afla 
pe listă;

Or. en

Amendamentul 50
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Fb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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Fb. întrucât, potrivit Curții de Justiție 
a Uniunii Europene (C-502/19), o 
persoană aleasă deputat în Parlamentul 
European beneficiază, în urma 
proclamării rezultatelor alegerilor și din 
momentul declarării acestora, de 
imunitățile garantate de articolul 9 din 
Protocolul privind privilegiile și 
imunitățile Uniunii; întrucât obiectivele 
principale urmărite de protocol constau în 
garantarea faptului că buna funcționare 
și independența instituțiilor UE sunt 
protejate; întrucât Parlamentul European 
are competența și prerogativele de a 
decide cu privire la imunitatea deputaților 
săi;

Or. en

Amendamentul 51
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Considerentul Fb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fb. întrucât termenul de înscriere pe 
listele electorale variază semnificativ între 
statele membre, de la 90 de zile la 3 zile 
înainte de data alegerilor; întrucât 
Raportul de informare al CESE privind 
drepturile efective ale persoanelor cu 
handicap de a vota la alegerile europene 
recomandă închiderea listelor electorale 
cu cel puțin două săptămâni înainte de 
ziua alegerilor;

Or. fr

Amendamentul 52
Leila Chaibi, Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Considerentul Fc (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fc. întrucât, potrivit raportului comun 
al Federației europene a organizațiilor 
naționale care lucrează cu persoanele 
fără adăpost (FEANTSA) și al fundației 
Abbé-Pierre, în Uniunea Europeană 
există 700 000 de persoane fără adăpost și 
aproape 11 milioane de gospodării cu 
condiții precare de locuit; întrucât această 
cifră a crescut cu 70 % în zece ani; 
întrucât persoanele fără adăpost se 
confruntă cu dificultăți în ceea ce privește 
participarea la vot;

Or. fr

Amendamentul 53
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât reforma Actului electoral 
din 1976, astfel cum a fost adoptată de 
Parlamentul European în Rezoluția sa 
legislativă din 4 iulie 2018 referitoare la 
proiectul de decizie a Consiliului de 
modificare a Actului privind alegerea 
membrilor Parlamentului European prin 
vot universal direct, anexată la Decizia 
76/787/ECSC, CEE, Euratom a 
Consiliului din 20 septembrie 197614, nu 
este încă pe deplin ratificată din cauză că 
Germania, Spania și Cipru nu doresc să 
facă ultimele demersuri necesare în 
legislațiile lor naționale, blocând astfel 
evoluția cadrului de reglementare a 
alegerilor europene;

eliminat

_________________
14 JO C 118, 8.4.2020, p. 246.

Or. es
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Amendamentul 54
Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Juan Fernando López Aguilar

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât reforma Actului electoral 
din 1976, astfel cum a fost adoptată de 
Parlamentul European în Rezoluția sa 
legislativă din 4 iulie 2018 referitoare la 
proiectul de decizie a Consiliului de 
modificare a Actului privind alegerea 
membrilor Parlamentului European prin 
vot universal direct, anexată la Decizia 
76/787/ECSC, CEE, Euratom a Consiliului 
din 20 septembrie 197614, nu este încă pe 
deplin ratificată din cauză că Germania, 
Spania și Cipru nu doresc să facă ultimele 
demersuri necesare în legislațiile lor 
naționale, blocând astfel evoluția cadrului 
de reglementare a alegerilor europene;

G. întrucât reforma Actului electoral 
din 1976, astfel cum a fost adoptată de 
Parlamentul European în Rezoluția sa 
legislativă din 4 iulie 2018 referitoare la 
proiectul de decizie a Consiliului de 
modificare a Actului privind alegerea 
membrilor Parlamentului European prin 
vot universal direct, anexată la Decizia 
76/787/ECSC, CEE, Euratom a Consiliului 
din 20 septembrie 197614, nu este încă pe 
deplin ratificată de trei state membre;

_________________ _________________
14 JO C 118, 8.4.2020, p. 246. 14 JO C 118, 8.4.2020, p. 246.

Or. en

Amendamentul 55
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât reforma Actului electoral 
din 1976, astfel cum a fost adoptată de 
Parlamentul European în Rezoluția sa 
legislativă din 4 iulie 2018 referitoare la 
proiectul de decizie a Consiliului de 
modificare a Actului privind alegerea 
membrilor Parlamentului European prin 

G. întrucât reforma Actului electoral 
din 1976, astfel cum a fost adoptată de 
Parlamentul European în Rezoluția sa 
legislativă din 4 iulie 2018 referitoare la 
proiectul de decizie a Consiliului de 
modificare a Actului privind alegerea 
membrilor Parlamentului European prin 
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vot universal direct, anexată la Decizia 
76/787/ECSC, CEE, Euratom a Consiliului 
din 20 septembrie 197614, nu este încă pe 
deplin ratificată din cauză că Germania, 
Spania și Cipru nu doresc să facă ultimele 
demersuri necesare în legislațiile lor 
naționale, blocând astfel evoluția cadrului 
de reglementare a alegerilor europene;

vot universal direct, anexată la Decizia 
76/787/ECSC, CEE, Euratom a Consiliului 
din 20 septembrie 197614, nu este încă pe 
deplin ratificată, ceea ce constituie o 
oportunitate de a reîncepe negocierile și 
de a reforma Actul electoral din 1976;

_________________ _________________
14 JO C 118, 8.4.2020, p. 246. 14 JO C 118, 8.4.2020, p. 246.

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât Actul electoral modificat, 
care mai trebuie ratificat de unele state 
membre, necesită deja alte îmbunătățiri 
(de exemplu, în ceea ce privește concediul 
pentru creșterea copilului al deputaților în 
Parlamentul European);

H. întrucât Parlamentul ar trebui să 
își continue propunerile de modificare a 
Actului electoral, care mai trebuie ratificat 
de unele state membre, cu o mai mare 
fermitate și să militeze pentru norme 
electorale europene unificate;

Or. en

Amendamentul 57
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât Actul electoral modificat, 
care mai trebuie ratificat de unele state 

H. întrucât Actul electoral modificat, 
care mai trebuie ratificat de unele state 
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membre, necesită deja alte îmbunătățiri (de 
exemplu, în ceea ce privește concediul 
pentru creșterea copilului al deputaților în 
Parlamentul European);

membre, necesită deja alte îmbunătățiri (de 
exemplu, în ceea ce privește concediul 
pentru creșterea copilului al deputaților în 
Parlamentul European și listele 
proporționale);

Or. en

Amendamentul 58
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Gabriele Bischoff

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât Actul electoral modificat, 
care mai trebuie ratificat de unele state 
membre, necesită deja alte îmbunătățiri (de 
exemplu, în ceea ce privește concediul 
pentru creșterea copilului al deputaților în 
Parlamentul European);

H. Întrucât Actul electoral modificat, 
care mai trebuie ratificat de unele state 
membre, necesită deja alte îmbunătățiri;

Or. en

Amendamentul 59
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât există în continuare 
dificultăți în ceea ce privește participarea 
la vot a cetățenilor europeni care au 
reședința într-un alt stat membru, cum ar 
fi numărul insuficient de cabine de vot și 
de personal în consulate, în principal din 
cauza politicilor de austeritate puse în 
aplicare de anumite state membre;

Or. fr
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Amendamentul 60
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât rezultatul alegerilor 
europene din 2019 a fragmentat 
reprezentarea politică în Parlament, 
mărind complexitatea procesului 
decizional;

eliminat

Or. en

Amendamentul 61
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât rezultatul alegerilor 
europene din 2019 a fragmentat 
reprezentarea politică în Parlament, mărind 
complexitatea procesului decizional;

I. întrucât rezultatul alegerilor 
europene din 2019 a fragmentat 
reprezentarea politică în Parlament, mărind 
complexitatea procesului decizional; 
întrucât această problemă ar putea fi 
depășită prin introducerea posibilității ca 
partidele și mișcările politice europene să 
formeze coaliții preelectorale;

Or. it

Amendamentul 62
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât rezultatul alegerilor I. întrucât rezultatul alegerilor 
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europene din 2019 a fragmentat 
reprezentarea politică în Parlament, mărind 
complexitatea procesului decizional;

europene din 2019 a fragmentat 
reprezentarea politică în Parlament, ceea ce 
a condus la un nivel mai înalt de 
democrație, la consolidarea dialogului 
parlamentar și a negocierilor, punând 
capăt duopolului celor două mari grupuri;

Or. fr

Amendamentul 63
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât rezultatul alegerilor 
europene din 2019 a fragmentat 
reprezentarea politică în Parlament, mărind 
complexitatea procesului decizional;

I. întrucât rezultatul alegerilor 
europene din 2019 a fragmentat 
reprezentarea politică în Parlament, ceea ce 
îmbogățește pluralismul politic, și a 
determinat slăbirea forței opțiunilor 
politice care vizează o integrare 
europeană mai profundă;

Or. es

Amendamentul 64
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât rezultatul alegerilor 
europene din 2019 a fragmentat 
reprezentarea politică în Parlament, mărind 
complexitatea procesului decizional;

I. întrucât rezultatul alegerilor 
europene din 2019 a fragmentat 
reprezentarea politică în Parlament;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât rezultatul alegerilor 
europene din 2019 a fragmentat 
reprezentarea politică în Parlament, 
mărind complexitatea procesului 
decizional;

I. întrucât rezultatul alegerilor 
europene din 2019 a condus la apariția 
unei noi majorități parlamentare compuse 
din diferite grupuri politice cu o identitate 
pro-europeană clară;

Or. en

Amendamentul 66
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât, în pofida numărului 
mare de deputați și partide noi care s-au 
alăturat Parlamentului European, 
Parlamentul European agregă în mod 
eficace pozițiile politice, sugerând că 
niciun prag electoral nu împiedică 
funcționarea procesului de elaborare a 
politicilor în Parlamentul European;

Or. en

Amendamentul 67
Gabriele Bischoff

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât cetățenii europeni care au 
participat la alegerile europene, având 
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convingerea că votul lor poate avea o 
influență semnificativă în procesul de 
alegere a președintelui Comisiei 
Europene, au fost dezamăgiți de 
renunțarea la principiul privind 
candidații cap de listă;

Or. en

Amendamentul 68
Pedro Silva Pereira, Giuliano Pisapia

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât în urma alegerilor din 2019 
nu a fost ales un Președinte al Comisiei din 
rândul diferiților candidați cap de listă, fapt 
ce reprezintă un pas înapoi față de 
procesul stabilit în 2014;

J. întrucât în urma alegerilor din 2019 
nu a fost ales un Președinte al Comisiei din 
rândul diferiților candidați cap de listă, 
întrucât alegerea președintelui Comisiei 
depinde de asigurarea sprijinului 
majorității deputaților în Parlamentului 
European;

Or. en

Amendamentul 69
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât în urma alegerilor din 2019 
nu a fost ales un Președinte al Comisiei din 
rândul diferiților candidați cap de listă, fapt 
ce reprezintă un pas înapoi față de procesul 
stabilit în 2014;

J. întrucât în urma alegerilor din 2019 
nu a fost ales un Președinte al Comisiei din 
rândul diferiților candidați cap de listă, fapt 
ce reprezintă un pas înapoi față de procesul 
stabilit în 2014, ceea ce, în consecință, a 
redus nivelul de încredere în proces;

Or. en
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Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât în urma alegerilor din 2019 
nu a fost ales un Președinte al Comisiei din 
rândul diferiților candidați cap de listă, fapt 
ce reprezintă un pas înapoi față de 
procesul stabilit în 2014;

J. întrucât în urma alegerilor din 2019 
nu a fost ales un Președinte al Comisiei din 
rândul diferiților candidați cap de listă;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât în urma alegerilor din 2019 
nu a fost ales un Președinte al Comisiei din 
rândul diferiților candidați cap de listă, fapt 
ce reprezintă un pas înapoi față de 
procesul stabilit în 2014;

J. J. întrucât în urma alegerilor din 
2019 nu a fost ales un Președinte al 
Comisiei din rândul diferiților candidați 
cap de listă, fapt ce reprezintă o schimbare 
față de procesul stabilit în 2014;

Or. fr

Amendamentul 72
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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K. întrucât procesul candidaților cap 
de listă nu este încă dezvoltat pe deplin; 
întrucât acest proces nu prevede, printre 
altele, pentru candidații cap de listă 
posibilitatea de a fi candidați oficiali în 
toate statele membre pe liste 
transnaționale, care să dea tuturor 
alegătorilor europeni posibilitatea de a 
alege și a vota candidatul cap de listă pe 
care îl preferă; întrucât Parlamentul a 
menționat această chestiune în decizia sa 
din 7 februarie 2018 referitoare la 
revizuirea Acordului-cadru privind 
relațiile dintre Parlamentul European și 
Comisia Europeană15;

eliminat

_________________
15 Texte adoptate, P8_TA(2018)0030.

Or. es

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

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât procesul candidaților cap 
de listă nu este încă dezvoltat pe deplin; 
întrucât acest proces nu prevede, printre 
altele, pentru candidații cap de listă 
posibilitatea de a fi candidați oficiali în 
toate statele membre pe liste 
transnaționale, care să dea tuturor 
alegătorilor europeni posibilitatea de a 
alege și a vota candidatul cap de listă pe 
care îl preferă; întrucât Parlamentul a 
menționat această chestiune în decizia sa 
din 7 februarie 2018 referitoare la 
revizuirea Acordului-cadru privind 
relațiile dintre Parlamentul European și 
Comisia Europeană15;

eliminat

_________________
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15 Texte adoptate, P8_TA(2018)0030.

Or. fr

Amendamentul 74
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli, Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât procesul candidaților cap 
de listă nu este încă dezvoltat pe deplin; 
întrucât acest proces nu prevede, printre 
altele, pentru candidații cap de listă 
posibilitatea de a fi candidați oficiali în 
toate statele membre pe liste 
transnaționale, care să dea tuturor 
alegătorilor europeni posibilitatea de a 
alege și a vota candidatul cap de listă pe 
care îl preferă; întrucât Parlamentul a 
menționat această chestiune în decizia sa 
din 7 februarie 2018 referitoare la 
revizuirea Acordului-cadru privind relațiile 
dintre Parlamentul European și Comisia 
Europeană15;

K. întrucât procesul candidaților cap 
de listă nu este reformat pe deplin; întrucât 
acest proces nu prevede, printre altele, 
pentru candidații cap de listă posibilitatea 
de a fi candidați oficiali în toate statele 
membre pe liste transnaționale, care să dea 
tuturor alegătorilor europeni posibilitatea 
de a alege și a vota candidatul cap de listă 
pe care îl preferă; întrucât sistemul 
candidaților cap de listă și listele 
transnaționale ar trebui să fie deschise 
coalițiilor formate din partide sau mișcări 
politice europene, care reprezintă cel 
puțin un sfert dintre statele membre, sau 
chiar coalițiilor mixte formate din partide 
și mișcări politice, cu condiția ca acestea 
să dețină un program politic comun și un 
candidat cap de listă comun; întrucât 
Parlamentul a menționat această chestiune 
în decizia sa din 7 februarie 2018 
referitoare la revizuirea Acordului-cadru 
privind relațiile dintre Parlamentul 
European și Comisia Europeană15;

_________________ _________________
15 Texte adoptate, P8_TA(2018)0030. 15 Texte adoptate, P8_TA(2018)0030.

Or. en

Amendamentul 75
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
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Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât procesul candidaților cap 
de listă nu este încă dezvoltat pe deplin; 
întrucât acest proces nu prevede, printre 
altele, pentru candidații cap de listă 
posibilitatea de a fi candidați oficiali în 
toate statele membre pe liste 
transnaționale, care să dea tuturor 
alegătorilor europeni posibilitatea de a 
alege și a vota candidatul cap de listă pe 
care îl preferă; întrucât Parlamentul a 
menționat această chestiune în decizia sa 
din 7 februarie 2018 referitoare la 
revizuirea Acordului-cadru privind relațiile 
dintre Parlamentul European și Comisia 
Europeană15;

K. întrucât procesul candidaților cap 
de listă nu este încă dezvoltat pe deplin; 
întrucât Parlamentul a menționat această 
chestiune în decizia sa din 7 februarie 2018 
referitoare la revizuirea Acordului-cadru 
privind relațiile dintre Parlamentul 
European și Comisia Europeană15;

_________________ _________________
15 Texte adoptate, P8_TA(2018)0030. 15 Texte adoptate, P8_TA(2018)0030.

Or. en

Amendamentul 76
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât procesul candidaților cap 
de listă nu este încă dezvoltat pe deplin; 
întrucât acest proces nu prevede, printre 
altele, pentru candidații cap de listă 
posibilitatea de a fi candidați oficiali în 
toate statele membre pe liste 
transnaționale, care să dea tuturor 
alegătorilor europeni posibilitatea de a 
alege și a vota candidatul cap de listă pe 
care îl preferă; întrucât Parlamentul a 
menționat această chestiune în decizia sa 
din 7 februarie 2018 referitoare la 
revizuirea Acordului-cadru privind relațiile 
dintre Parlamentul European și Comisia 

K. întrucât procesul candidaților cap 
de listă nu este încă dezvoltat pe deplin; 
întrucât acest proces nu prevede, printre 
altele, pentru candidații cap de listă 
posibilitatea de a fi candidați oficiali în 
toate statele membre pe liste 
transnaționale, chiar și în cazul în care 
aceștia nu sunt membri ai unui partid 
politic european, dar sunt susținuți în 
cadrul unor alianțe ale partidelor sau al 
unor mișcări în cel puțin un sfert dintre 
statele membre, care să dea tuturor 
alegătorilor europeni posibilitatea de a 
alege și a vota candidatul cap de listă pe 
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Europeană15; care îl preferă; întrucât Parlamentul a 
menționat această chestiune în decizia sa 
din 7 februarie 2018 referitoare la 
revizuirea Acordului-cadru privind relațiile 
dintre Parlamentul European și Comisia 
Europeană15;

_________________ _________________
15 Texte adoptate, P8_TA(2018)0030. 15 Texte adoptate, P8_TA(2018)0030.

Or. fr

Amendamentul 77
Pedro Silva Pereira

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât procesul candidaților cap 
de listă nu este încă dezvoltat pe deplin; 
întrucât acest proces nu prevede, printre 
altele, pentru candidații cap de listă 
posibilitatea de a fi candidați oficiali în 
toate statele membre pe liste 
transnaționale, care să dea tuturor 
alegătorilor europeni posibilitatea de a 
alege și a vota candidatul cap de listă pe 
care îl preferă; întrucât Parlamentul a 
menționat această chestiune în decizia sa 
din 7 februarie 2018 referitoare la 
revizuirea Acordului-cadru privind relațiile 
dintre Parlamentul European și Comisia 
Europeană15;

K. întrucât procesul candidaților cap 
de listă nu este încă consolidat pe deplin în 
conformitate cu dispozițiile Tratatului de 
la Lisabona; întrucât Parlamentul a 
menționat această chestiune în decizia sa 
din 7 februarie 2018 referitoare la 
revizuirea Acordului-cadru privind relațiile 
dintre Parlamentul European și Comisia 
Europeană15;

_________________ _________________
15 Texte adoptate, P8_TA(2018)0030. 15 Texte adoptate, P8_TA(2018)0030.

Or. en

Amendamentul 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 
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Hübner, Luděk Niedermayer

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât procesul candidaților cap 
de listă nu este încă dezvoltat pe deplin; 
întrucât acest proces nu prevede, printre 
altele, pentru candidații cap de listă 
posibilitatea de a fi candidați oficiali în 
toate statele membre pe liste 
transnaționale, care să dea tuturor 
alegătorilor europeni posibilitatea de a 
alege și a vota candidatul cap de listă pe 
care îl preferă; întrucât Parlamentul a 
menționat această chestiune în decizia sa 
din 7 februarie 2018 referitoare la 
revizuirea Acordului-cadru privind relațiile 
dintre Parlamentul European și Comisia 
Europeană15;

K. întrucât procesul candidaților cap 
de listă nu este încă îmbunătățit suficient, 
pentru a da tuturor alegătorilor europeni 
posibilitatea de a cunoaște cine sunt 
candidații la președinția Comisiei 
Europene și cum au fost selectați de 
partidele politice europene; întrucât 
Parlamentul a menționat această chestiune 
în decizia sa din 7 februarie 2018 
referitoare la revizuirea Acordului-cadru 
privind relațiile dintre Parlamentul 
European și Comisia Europeană15;

_________________ _________________
15 Texte adoptate, P8_TA(2018)0030. 15 Texte adoptate, P8_TA(2018)0030.

Or. en

Amendamentul 79
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât sistemul candidaților cap 
de listă trebuie să fie îmbunătățit și 
oficializat în legislația primară a UE, 
după ce are loc o reflecție 
interinstituțională temeinică; întrucât 
acest proces de reflecție ar trebui să 
privească inclusiv rolul politic de facto al 
Comisiei și al Președintelui său, precum și 
orice modificare aferentă a procesului 
decizional al Uniunii;

eliminat
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Or. es

Amendamentul 80
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Gabriele Bischoff

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât sistemul candidaților cap 
de listă trebuie să fie îmbunătățit și 
oficializat în legislația primară a UE, după 
ce are loc o reflecție interinstituțională 
temeinică; întrucât acest proces de reflecție 
ar trebui să privească inclusiv rolul politic 
de facto al Comisiei și al Președintelui său, 
precum și orice modificare aferentă a 
procesului decizional al Uniunii;

L. întrucât sistemul candidaților cap 
de listă trebuie să fie îmbunătățit urgent și 
oficializat în legislația primară a UE, după 
ce are loc o reflecție interinstituțională 
temeinică, ținând seama de caracterul 
proporțional al sistemului electoral 
european, și pentru a fi pregătit să fie 
aplicat în cadrul următoarelor alegeri 
europene din 2024; întrucât acest proces 
de reflecție ar trebui să privească inclusiv 
rolul politic de facto al Comisiei și al 
Președintelui său, precum și orice 
modificare aferentă a procesului decizional 
al Uniunii;

Or. en

Amendamentul 81
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât sistemul candidaților cap 
de listă trebuie să fie îmbunătățit și 
oficializat în legislația primară a UE, după 
ce are loc o reflecție interinstituțională 
temeinică; întrucât acest proces de reflecție 
ar trebui să privească inclusiv rolul politic 
de facto al Comisiei și al Președintelui său, 
precum și orice modificare aferentă a 
procesului decizional al Uniunii;

L. întrucât sistemul candidaților cap 
de listă trebuie să fie reformat și oficializat 
în tratatele UE, după ce are loc o reflecție 
interinstituțională temeinică în cadrul 
Conferinței privind viitorul Europei; 
întrucât acest proces de reflecție ar trebui 
să privească inclusiv rolul politic de facto 
al Comisiei și al Președintelui său și 
răspunderea necesară în fața 
electoratului și a Parlamentului 
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European, precum și orice modificare 
aferentă a procesului decizional al Uniunii;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât sistemul candidaților cap 
de listă trebuie să fie îmbunătățit și 
oficializat în legislația primară a UE, 
după ce are loc o reflecție 
interinstituțională temeinică; întrucât acest 
proces de reflecție ar trebui să privească 
inclusiv rolul politic de facto al Comisiei și 
al Președintelui său, precum și orice 
modificare aferentă a procesului decizional 
al Uniunii;

L. întrucât trebuie să se renunțe la 
sistemul candidaților cap de listă, după o 
reflecție interinstituțională temeinică; 
întrucât acest proces de reflecție ar trebui 
să privească inclusiv rolul politic 
exorbitant al Comisiei și al Președintelui 
său, precum și orice modificare aferentă a 
procesului decizional al Uniunii;

Or. fr

Amendamentul 83
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât sistemul candidaților cap 
de listă trebuie să fie îmbunătățit și 
oficializat în legislația primară a UE, după 
ce are loc o reflecție interinstituțională 
temeinică; întrucât acest proces de reflecție 
ar trebui să privească inclusiv rolul politic 
de facto al Comisiei și al Președintelui său, 
precum și orice modificare aferentă a 
procesului decizional al Uniunii;

L. întrucât sistemul candidaților cap 
de listă trebuie să fie reformat și oficializat 
în legislația primară a UE, după ce are loc 
o reflecție interinstituțională temeinică; 
întrucât acest proces de reflecție ar trebui 
să privească inclusiv rolul politic de facto 
al Comisiei și al Președintelui său, precum 
și orice modificare aferentă a procesului 
decizional al Uniunii;
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Or. it

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât sistemul candidaților cap 
de listă trebuie să fie îmbunătățit și 
oficializat în legislația primară a UE, 
după ce are loc o reflecție 
interinstituțională temeinică; întrucât 
acest proces de reflecție ar trebui să 
privească inclusiv rolul politic de facto al 
Comisiei și al Președintelui său, precum și 
orice modificare aferentă a procesului 
decizional al Uniunii;

L. întrucât sistemul candidaților cap 
de listă trebuie să fie dezbătut și examinat 
în cadrul Conferinței privind viitorul 
Europei; întrucât acest proces de reflecție 
ar trebui să privească inclusiv rolul politic 
de facto al Comisiei și al Președintelui său, 
precum și orice modificare aferentă a 
procesului decizional al Uniunii;

Or. en

Amendamentul 85
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Considerentul La (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

La. întrucât faptul că doar 8 % dintre 
alegătorii din UE au declarat că au votat 
la ultimele alegeri pentru a influența 
alegerea următorului președinte al 
Comisiei Europene1a subliniază că 
procesul de selecție a președintelui 
Comisiei Europene trebuie să fie clarificat 
urgent și să fie mai transparent pentru 
alegători;
_________________
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1a Eurobarometru 91.5, septembrie 2019.

Or. en

Amendamentul 86
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât, așa cum a recunoscut 
Parlamentul în Rezoluția sa din 7 
februarie 2018 referitoare la componența 
Parlamentului European, îmbunătățirile 
instituționale, cum ar fi listele 
transnaționale sau transformarea 
Consiliului într-o a doua cameră 
legislativă a Uniunii, așa cum a propus în 
Rezoluția sa din 16 februarie 2017 
referitoare la posibile evoluții și ajustări 
ale structurii instituționale actuale a 
Uniunii Europene, ar transforma radical 
alegerile europene într-un adevărat 
scrutin european unic, spre deosebire de 
situația actuală, în care aceste alegeri 
sunt o colecție de 27 de alegeri naționale 
separate;

eliminat

Or. es

Amendamentul 87
Pedro Silva Pereira

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât, așa cum a recunoscut 
Parlamentul în Rezoluția sa din 7 
februarie 2018 referitoare la componența 
Parlamentului European, îmbunătățirile 
instituționale, cum ar fi listele 

M. întrucât îmbunătățirile 
instituționale, cum ar fi eventuala 
elaborare a listelor transnaționale, ar 
trebui discutate în cadrul Conferinței 
privind viitorul Europei;
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transnaționale sau transformarea 
Consiliului într-o a doua cameră 
legislativă a Uniunii, așa cum a propus în 
Rezoluția sa din 16 februarie 2017 
referitoare la posibile evoluții și ajustări 
ale structurii instituționale actuale a 
Uniunii Europene, ar transforma radical 
alegerile europene într-un adevărat 
scrutin european unic, spre deosebire de 
situația actuală, în care aceste alegeri 
sunt o colecție de 27 de alegeri naționale 
separate;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât, așa cum a recunoscut 
Parlamentul în Rezoluția sa din 7 
februarie 2018 referitoare la componența 
Parlamentului European, îmbunătățirile 
instituționale, cum ar fi listele 
transnaționale sau transformarea 
Consiliului într-o a doua cameră 
legislativă a Uniunii, așa cum a propus în 
Rezoluția sa din 16 februarie 2017 
referitoare la posibile evoluții și ajustări 
ale structurii instituționale actuale a 
Uniunii Europene, ar transforma radical 
alegerile europene într-un adevărat 
scrutin european unic, spre deosebire de 
situația actuală, în care aceste alegeri sunt 
o colecție de 27 de alegeri naționale 
separate;

M. întrucât îmbunătățirile instituționale 
sunt necesare pentru a realiza o adevărată 
sferă politică europeană, spre deosebire de 
situația actuală, în care aceste dezbateri 
sunt o colecție de 27 de alegeri naționale 
separate;

Or. en
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Amendamentul 89
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât, așa cum a recunoscut 
Parlamentul în Rezoluția sa din 7 februarie 
2018 referitoare la componența 
Parlamentului European, îmbunătățirile 
instituționale, cum ar fi listele 
transnaționale sau transformarea 
Consiliului într-o a doua cameră legislativă 
a Uniunii, așa cum a propus în Rezoluția sa 
din 16 februarie 2017 referitoare la posibile 
evoluții și ajustări ale structurii 
instituționale actuale a Uniunii Europene, 
ar transforma radical alegerile europene 
într-un adevărat scrutin european unic, spre 
deosebire de situația actuală, în care aceste 
alegeri sunt o colecție de 27 de alegeri 
naționale separate;

M. întrucât, așa cum a recunoscut 
Parlamentul în Rezoluția sa din 7 februarie 
2018 referitoare la componența 
Parlamentului European, îmbunătățirile 
instituționale, cum ar fi plasarea partidelor 
politice europene în centrul alegerilor 
europene, astfel cum se prevede la 
articolul 10 alineatul (4) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, listele 
transnaționale sau transformarea 
Consiliului într-o a doua cameră legislativă 
a Uniunii, așa cum a propus în Rezoluția sa 
din 16 februarie 2017 referitoare la posibile 
evoluții și ajustări ale structurii 
instituționale actuale a Uniunii Europene, 
ar transforma radical alegerile europene 
într-un adevărat scrutin european unic, spre 
deosebire de situația actuală, în care aceste 
alegeri sunt o colecție de 27 de alegeri 
naționale separate;

Or. en

Amendamentul 90
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât, așa cum a recunoscut 
Parlamentul în Rezoluția sa din 7 februarie 
2018 referitoare la componența 
Parlamentului European, îmbunătățirile 
instituționale, cum ar fi listele 
transnaționale sau transformarea 
Consiliului într-o a doua cameră legislativă 

M. întrucât, așa cum a recunoscut 
Parlamentul în Rezoluția sa din 7 februarie 
2018 referitoare la componența 
Parlamentului European, îmbunătățirile 
instituționale, cum ar fi listele 
transnaționale sau transformarea 
Consiliului într-o a doua cameră legislativă 
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a Uniunii, așa cum a propus în Rezoluția sa 
din 16 februarie 2017 referitoare la posibile 
evoluții și ajustări ale structurii 
instituționale actuale a Uniunii Europene, 
ar transforma radical alegerile europene 
într-un adevărat scrutin european unic, spre 
deosebire de situația actuală, în care aceste 
alegeri sunt o colecție de 27 de alegeri 
naționale separate;

a Uniunii, așa cum a propus în Rezoluția sa 
din 16 februarie 2017 referitoare la posibile 
evoluții și ajustări ale structurii 
instituționale actuale a Uniunii Europene 
sau chiar cum ar fi introducerea 
posibilității ca partidele și mișcările 
politice europene să formeze coaliții 
preelectorale, ar transforma radical 
alegerile europene într-un adevărat scrutin 
european unic, spre deosebire de situația 
actuală, în care aceste alegeri sunt o 
colecție de 27 de alegeri naționale separate;

Or. it

Amendamentul 91
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât, așa cum a recunoscut 
Parlamentul în Rezoluția sa din 7 februarie 
2018 referitoare la componența 
Parlamentului European, îmbunătățirile 
instituționale, cum ar fi listele 
transnaționale sau transformarea 
Consiliului într-o a doua cameră 
legislativă a Uniunii, așa cum a propus în 
Rezoluția sa din 16 februarie 2017 
referitoare la posibile evoluții și ajustări ale 
structurii instituționale actuale a Uniunii 
Europene, ar transforma radical alegerile 
europene într-un adevărat scrutin 
european unic, spre deosebire de situația 
actuală, în care aceste alegeri sunt o 
colecție de 27 de alegeri naționale 
separate;

M. întrucât alegerile europene sunt un 
exercițiu european comun de democrație, 
în care alegerile separate din statele 
membre cu partidele naționale din familii 
politice pan-europene contribuie la 
obținerea unui rezultat comun european; 
întrucât, în trecut, Parlamentul a dezbătut 
cu privire la diverse îmbunătățiri ale 
acestui exercițiu, cum ar fi în Rezoluția sa 
din 7 februarie 2018 referitoare la 
componența Parlamentului European sau 
în Rezoluția sa din 16 februarie 2017 
referitoare la posibile evoluții și ajustări ale 
structurii instituționale actuale a Uniunii 
Europene;

Or. en

Amendamentul 92
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa
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Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât, așa cum a recunoscut 
Parlamentul în Rezoluția sa din 7 februarie 
2018 referitoare la componența 
Parlamentului European, îmbunătățirile 
instituționale, cum ar fi listele 
transnaționale sau transformarea 
Consiliului într-o a doua cameră legislativă 
a Uniunii, așa cum a propus în Rezoluția sa 
din 16 februarie 2017 referitoare la posibile 
evoluții și ajustări ale structurii 
instituționale actuale a Uniunii Europene, 
ar transforma radical alegerile europene 
într-un adevărat scrutin european unic, 
spre deosebire de situația actuală, în care 
aceste alegeri sunt o colecție de 27 de 
alegeri naționale separate;

M. întrucât, așa cum a recunoscut 
Parlamentul în Rezoluția sa din 7 februarie 
2018 referitoare la componența 
Parlamentului European, îmbunătățirile 
instituționale, cum ar fi listele 
transnaționale sau transformarea 
Consiliului într-o a doua cameră legislativă 
a Uniunii, așa cum a propus în Rezoluția sa 
din 16 februarie 2017 referitoare la posibile 
evoluții și ajustări ale structurii 
instituționale actuale a Uniunii Europene, 
ar contribui la transformarea alegerilor 
europene într-un scrutin european unic, 
spre deosebire de situația actuală, în care 
aceste alegeri sunt o colecție de 27 de 
alegeri naționale separate;

Or. en

Amendamentul 93
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Considerentul M

Propunerea de rezoluție Amendamentul

M. întrucât, așa cum a recunoscut 
Parlamentul în Rezoluția sa din 7 februarie 
2018 referitoare la componența 
Parlamentului European, îmbunătățirile 
instituționale, cum ar fi listele 
transnaționale sau transformarea 
Consiliului într-o a doua cameră legislativă 
a Uniunii, așa cum a propus în Rezoluția sa 
din 16 februarie 2017 referitoare la posibile 
evoluții și ajustări ale structurii 
instituționale actuale a Uniunii Europene, 
ar transforma radical alegerile europene 
într-un adevărat scrutin european unic, 
spre deosebire de situația actuală, în care 

M. întrucât, așa cum a recunoscut 
Parlamentul în Rezoluția sa din 7 februarie 
2018 referitoare la componența 
Parlamentului European, îmbunătățirile 
instituționale, cum ar fi listele 
transnaționale sau transformarea 
Consiliului într-o a doua cameră legislativă 
a Uniunii, așa cum a propus în Rezoluția sa 
din 16 februarie 2017 referitoare la posibile 
evoluții și ajustări ale structurii 
instituționale actuale a Uniunii Europene, 
ar putea transforma radical alegerile 
europene într-un eveniment crucial, cu 
dezbateri și cu confruntări reale în ceea 
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aceste alegeri sunt o colecție de 27 de 
alegeri naționale separate;

ce privește viziunile asupra construcției 
europene în amonte;

Or. fr

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ma (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ma. întrucât propuneri precum „listele 
transnaționale” sau transformarea 
Consiliului într-o a doua cameră 
legislativă se află încă în dezbatere; 
întrucât niciuna dintre acestea nu 
beneficiază în prezent de un sprijin 
majoritar; întrucât viitoarea Conferință 
privind viitorul Europei oferă o 
oportunitate reală de a discuta despre 
aceste probleme și despre alte reforme 
instituționale; întrucât succesul 
conferinței va depinde în mod crucial de 
ordinea de zi, de implicarea cetățenilor și 
de dorința Consiliului European de a 
pune în aplicare rezultatele;

Or. en

Amendamentul 95
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Considerentul Ma (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ma. întrucât una dintre ideile discutate 
a vizat crearea unei circumscripții 
electorale comune cu liste transnaționale; 
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întrucât Parlamentul a respins în cele din 
urmă ideea respectivă, la 7 februarie 
2018, din cauza preocupărilor că 
desfășurarea alegerilor în lipsa unei 
circumscripții electorale locale nu ar 
asigura asumarea răspunderii deputaților 
față de alegători, ar slăbi legătura dintre 
deputați și electoratul lor, dar ar favoriza, 
de asemenea, statele membre mari; 
întrucât obiectivul UE trebuie să fie ca 
Uniunea să fie mai democratică și mai 
responsabilă, și nu mai centralizată și mai 
distantă;

Or. en

Amendamentul 96
Gabriele Bischoff

Propunere de rezoluție
Considerentul Ma (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ma. întrucât, în absența unui cadru cu 
caracter juridic obligatoriu pentru 
aplicarea principiului candidaților cap de 
listă, trebuie luate în considerare alte 
măsuri pentru a permite Parlamentului să 
convoace rapid reuniuni cu deputații nou 
aleși în urma alegerilor europene, 
respectând, totodată, termenele naționale 
pentru numirea oficială a deputaților nou 
aleși, pentru a se putea poziționa în 
comun în favoarea unui candidat cap de 
listă;

Or. en

Amendamentul 97
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Considerentul N
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât schimburile politice 
intensificate din Parlament au evidențiat, 
de asemenea, neajunsurile mai multor 
proceduri în vigoare, cum ar fi audierile 
comisarilor desemnați, în special în ceea ce 
privește condițiile de evaluare juridică a 
candidaturilor acestora (de exemplu, 
declarațiile de interese financiare);

N. întrucât schimburile politice 
intensificate din Parlament au evidențiat, 
de asemenea, neajunsurile mai multor 
proceduri în vigoare, cum ar fi audierile 
comisarilor desemnați, în special în ceea ce 
privește condițiile de evaluare juridică a 
candidaturilor acestora (de exemplu, 
declarațiile de interese financiare); întrucât 
numirile din cadrul colegiului comisarilor 
ar trebui să fie un proces exemplar, în 
conformitate cu angajamentul din cadrul 
articolului 17 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană; întrucât procesul 
actual de examinare a declarațiilor lor de 
interese financiare, încredințat Comisiei 
pentru afaceri juridice (JURI), nu permite 
respectarea acestei obligații; întrucât, în 
scrisoarea sa de misiune, dna comisar 
Jourova s-a angajat să colaboreze cu 
Parlamentul European și cu Consiliul în 
vederea creării unui organ independent 
pentru chestiuni de etică, comun tuturor 
instituțiilor UE; întrucât numirea 
membrilor organului independent pentru 
chestiuni de etică trebuie să ofere 
suficiente garanții de independență, 
începând cu alocarea unui timp și a unor 
resurse suficiente pentru a exercita acest 
control, bazându-se pe cele mai bune 
practici ale statelor membre;

Or. fr

Amendamentul 98
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât schimburile politice 
intensificate din Parlament au evidențiat, 
de asemenea, neajunsurile mai multor 
proceduri în vigoare, cum ar fi audierile 

N. întrucât schimburile politice 
intensificate din Parlament au evidențiat, 
de asemenea, neajunsurile mai multor 
proceduri în vigoare, cum ar fi audierile 
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comisarilor desemnați, în special în ceea ce 
privește condițiile de evaluare juridică a 
candidaturilor acestora (de exemplu, 
declarațiile de interese financiare);

comisarilor desemnați, în special în ceea ce 
privește condițiile de evaluare juridică a 
candidaturilor acestora (de exemplu, 
declarațiile de interese financiare); 
întrucât, în plus, aceste audieri au căpătat 
un rol tot mai important în procesul de 
alcătuire a Comisiei Europene și, prin 
urmare, pe tot parcursul lor, ar trebui să 
se garanteze pe cât posibil pluralismul și 
participarea tuturor forțelor politice, 
inclusiv a celor care nu aparțin 
grupurilor politice din Parlamentul 
European;

Or. it

Amendamentul 99
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât schimburile politice 
intensificate din Parlament au evidențiat, 
de asemenea, neajunsurile mai multor 
proceduri în vigoare, cum ar fi audierile 
comisarilor desemnați, în special în ceea ce 
privește condițiile de evaluare juridică a 
candidaturilor acestora (de exemplu, 
declarațiile de interese financiare);

N. întrucât schimburile politice 
intensificate din Parlament s-au 
îmbunătățit în comparație cu iterațiile 
anterioare, dar au evidențiat, de asemenea, 
neajunsurile mai multor proceduri în 
vigoare, cum ar fi audierile comisarilor 
desemnați, în special în ceea ce privește 
condițiile de evaluare juridică a 
candidaturilor acestora (de exemplu, 
declarațiile de interese financiare);

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul N
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât schimburile politice 
intensificate din Parlament au evidențiat, 
de asemenea, neajunsurile mai multor 
proceduri în vigoare, cum ar fi audierile 
comisarilor desemnați, în special în ceea 
ce privește condițiile de evaluare juridică 
a candidaturilor acestora (de exemplu, 
declarațiile de interese financiare);

N. întrucât procesul de examinare a 
declarațiilor de interese și audierile 
comisarilor europeni desemnați de 
Parlamentul European au reprezentat un 
pas important în creșterea gradului de 
responsabilitate a Comisiei față de 
Parlamentul European și față de public în 
general; întrucât acest proces poate și ar 
trebui să fie îmbunătățit în viitor;

Or. en

Amendamentul 101
Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Considerentul O

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât procesele democratice atât 
de la nivelul statelor membre, cât și de la 
nivelul UE au fost luate drept țintă de 
puteri străine, pentru a influența rezultatul 
alegerilor și a șubrezi Uniunea; întrucât 
mecanismele instituite de instituțiile 
europene, cum ar fi codul de bune practici 
împotriva dezinformării și sistemul de 
alertă rapidă pentru alegeri au contribuit la 
reducerea amestecului extern în timpul 
campaniei electorale;

O. întrucât procesele democratice atât 
de la nivelul statelor membre, cât și de la 
nivelul UE au fost luate drept țintă de 
puteri străine, pentru a influența rezultatul 
alegerilor și a șubrezi Uniunea; întrucât 
mecanismele instituite de instituțiile 
europene, cum ar fi codul de bune practici 
împotriva dezinformării și sistemul de 
alertă rapidă pentru alegeri au contribuit la 
reducerea amestecului extern în timpul 
campaniei electorale, fiind însă necesară 
monitorizarea permanentă și coordonarea 
între statele membre, având în vedere 
dezvoltarea rapidă a tehnologiilor și a 
metodelor de dezinformare;

Or. fr

Amendamentul 102
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de rezoluție
Considerentul O
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât procesele democratice atât 
de la nivelul statelor membre, cât și de la 
nivelul UE au fost luate drept țintă de 
puteri străine, pentru a influența rezultatul 
alegerilor și a șubrezi Uniunea; întrucât 
mecanismele instituite de instituțiile 
europene, cum ar fi codul de bune practici 
împotriva dezinformării și sistemul de 
alertă rapidă pentru alegeri au contribuit la 
reducerea amestecului extern în timpul 
campaniei electorale;

O. întrucât procesele democratice atât 
de la nivelul statelor membre, cât și de la 
nivelul UE au fost luate drept țintă de 
puteri străine, pentru a influența rezultatul 
alegerilor și a șubrezi Uniunea; întrucât 
mecanismele instituite de instituțiile 
europene, cum ar fi codul de bune practici 
împotriva dezinformării și sistemul de 
alertă rapidă pentru alegeri au pus în 
pericol dreptul la libertatea de exprimare, 
fără a le fi fost dovedită contribuția la 
reducerea amestecului extern în timpul 
campaniei electorale;

Or. es

Amendamentul 103
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Considerentul O

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O. întrucât procesele democratice atât 
de la nivelul statelor membre, cât și de la 
nivelul UE au fost luate drept țintă de 
puteri străine, pentru a influența rezultatul 
alegerilor și a șubrezi Uniunea; întrucât 
mecanismele instituite de instituțiile 
europene, cum ar fi codul de bune practici 
împotriva dezinformării și sistemul de 
alertă rapidă pentru alegeri au contribuit la 
reducerea amestecului extern în timpul 
campaniei electorale;

O. întrucât procesele democratice atât 
de la nivelul statelor membre, cât și de la 
nivelul UE au fost luate drept țintă de 
puteri străine în anumite cazuri în 
legătură cu actorii interni, pentru a 
influența rezultatul alegerilor și a șubrezi 
Uniunea; întrucât mecanismele instituite de 
instituțiile europene, cum ar fi codul de 
bune practici împotriva dezinformării și 
sistemul de alertă rapidă pentru alegeri au 
contribuit la reducerea amestecului extern 
în timpul campaniei electorale;

Or. en

Amendamentul 104
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Considerentul P

Propunerea de rezoluție Amendamentul

P. întrucât solicitările Comisiei către 
platformele de comunicare socială înainte 
de alegeri au creat confuzie și au avut 
consecințe nedorite, cum ar fi interzicerea 
publicității politice la nivel european, 
aceasta fiind singurul mod în care partidele 
politice europene își pot face publicitate în 
campaniile electorale pentru alegerile 
europene; întrucât, în special în această 
privință, instituțiile ar trebui să conceapă o 
abordare interinstituțională care să aibă un 
impact pozitiv asupra securității și 
stabilității procesului electoral;

P. întrucât solicitările Comisiei către 
platformele de comunicare socială înainte 
de alegeri au creat confuzie și au avut 
consecințe nedorite, cum ar fi interzicerea 
publicității politice la nivel european, 
aceasta fiind singurul mod în care partidele 
politice europene își pot face publicitate în 
campaniile electorale pentru alegerile 
europene; întrucât, în special în această 
privință, instituțiile ar trebui să conceapă o 
abordare interinstituțională care să aibă un 
impact pozitiv asupra securității și 
stabilității procesului electoral; întrucât 
codul de bune practici are un caracter pur 
voluntar și se concentrează pe 
transparență și nu pe limite reale, cum ar 
fi publicitatea politică țintită;

Or. en

Amendamentul 105
Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Considerentul P

Propunerea de rezoluție Amendamentul

P. întrucât solicitările Comisiei către 
platformele de comunicare socială înainte 
de alegeri au creat confuzie și au avut 
consecințe nedorite, cum ar fi interzicerea 
publicității politice la nivel european, 
aceasta fiind singurul mod în care partidele 
politice europene își pot face publicitate în 
campaniile electorale pentru alegerile 
europene; întrucât, în special în această 
privință, instituțiile ar trebui să conceapă o 
abordare interinstituțională care să aibă un 
impact pozitiv asupra securității și 
stabilității procesului electoral;

P. întrucât solicitările Comisiei către 
platformele de comunicare socială înainte 
de alegeri au creat confuzie și au avut 
consecințe nedorite, cum ar fi interzicerea 
publicității politice la nivel european, 
aceasta fiind singurul mod în care partidele 
politice europene pot fi identificate și 
recunoscute de alegători în campaniile 
electorale pentru alegerile europene; 
întrucât, în special în această privință, 
instituțiile ar trebui să conceapă o abordare 
interinstituțională care să aibă un impact 
pozitiv asupra securității și stabilității 
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procesului electoral;

Or. fr

Amendamentul 106
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Considerentul P

Propunerea de rezoluție Amendamentul

P. întrucât solicitările Comisiei către 
platformele de comunicare socială înainte 
de alegeri au creat confuzie și au avut 
consecințe nedorite, cum ar fi interzicerea 
publicității politice la nivel european, 
aceasta fiind singurul mod în care 
partidele politice europene își pot face 
publicitate în campaniile electorale pentru 
alegerile europene; întrucât, în special în 
această privință, instituțiile ar trebui să 
conceapă o abordare interinstituțională care 
să aibă un impact pozitiv asupra securității 
și stabilității procesului electoral;

P. întrucât solicitările Comisiei către 
platformele de comunicare socială înainte 
de alegeri au creat confuzie și au avut 
consecințe nedorite, cum ar fi interzicerea 
publicității politice la nivel european, 
aceasta fiind una dintre modalitățile în 
care partidele politice europene își pot face 
publicitate în campaniile electorale pentru 
alegerile europene; întrucât, în special în 
această privință, instituțiile ar trebui să 
conceapă o abordare interinstituțională care 
să aibă un impact pozitiv asupra securității 
și stabilității procesului electoral;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Considerentul P

Propunerea de rezoluție Amendamentul

P. întrucât solicitările Comisiei către 
platformele de comunicare socială înainte 
de alegeri au creat confuzie și au avut 
consecințe nedorite, cum ar fi interzicerea 
publicității politice la nivel european, 
aceasta fiind singurul mod în care 
partidele politice europene își pot face 
publicitate în campaniile electorale pentru 
alegerile europene; întrucât, în special în 

P. întrucât solicitările Comisiei către 
platformele de comunicare socială înainte 
de alegeri au avut consecințe nedorite, cum 
ar fi interzicerea publicității politice la 
nivel european, aceasta fiind un 
instrument important pe care partidele 
politice europene îl utilizează pentru a-și 
face publicitate în campaniile electorale 
pentru alegerile europene; întrucât, în 
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această privință, instituțiile ar trebui să 
conceapă o abordare interinstituțională care 
să aibă un impact pozitiv asupra securității 
și stabilității procesului electoral;

special în această privință, instituțiile ar 
trebui să conceapă o abordare 
interinstituțională care să aibă un impact 
pozitiv asupra securității și stabilității 
procesului electoral;

Or. en

Amendamentul 108
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli

Propunere de rezoluție
Considerentul Q

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Q. întrucât partidele politice și 
fundațiile politice europene sunt principalii 
facilitatori ai unei dezbateri politice 
europene reușite, atât în timpul, cât și în 
afara alegerilor europene;

Q. întrucât partidele politice și 
fundațiile politice europene sunt principalii 
facilitatori ai unei dezbateri politice 
europene reușite, atât în timpul, cât și în 
afara alegerilor europene; întrucât, în 
virtutea acestui rol important, partidele și 
fundațiile politice europene ar trebui să 
asigure o transparență financiară 
maximă a fondurilor pe care le 
gestionează, în special a fondurilor 
provenite din bugetul Uniunii Europene;

Or. it

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Considerentul Q

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Q. întrucât partidele politice și 
fundațiile politice europene sunt principalii 
facilitatori ai unei dezbateri politice 
europene reușite, atât în timpul, cât și în 

Q. întrucât partidele politice și 
fundațiile politice europene sunt principalii 
facilitatori ai unei dezbateri politice 
europene reușite, atât în timpul, cât și în 
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afara alegerilor europene; afara alegerilor europene și ar trebui să 
devină mai vizibile;

Or. en

Amendamentul 110
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de rezoluție
Considerentul Q

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Q. întrucât partidele politice și 
fundațiile politice europene sunt 
principalii facilitatori ai unei dezbateri 
politice europene reușite, atât în timpul, 
cât și în afara alegerilor europene;

Q. întrucât partidele politice naționale 
sunt principalii facilitatori ai dezbaterii 
politice;

Or. es

Amendamentul 111
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Considerentul Q

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Q. întrucât partidele politice și 
fundațiile politice europene sunt 
principalii facilitatori ai unei dezbateri 
politice europene reușite, atât în timpul, cât 
și în afara alegerilor europene;

Q. întrucât partidele politice și 
fundațiile politice europene se numără 
printre facilitatorii unei dezbateri politice 
europene reușite, atât în timpul, cât și în 
afara alegerilor europene;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Q



AM\1210438RO.docx 59/140 PE655.711v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Q. întrucât partidele politice și 
fundațiile politice europene sunt principalii 
facilitatori ai unei dezbateri politice 
europene reușite, atât în timpul, cât și în 
afara alegerilor europene;

Q. întrucât partidele politice și 
fundațiile politice europene sunt facilitatori 
ai unei dezbateri politice europene reușite, 
atât în timpul, cât și în afara alegerilor 
europene;

Or. fr

Amendamentul 113
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul R

Propunerea de rezoluție Amendamentul

R. întrucât partidele politice europene 
se confruntă cu diverse restricții de 
desfășurare a campaniilor electorale pentru 
alegerile europene și nu au voie să facă 
campanie pentru referendumurile naționale 
asupra chestiunilor europene,

R. întrucât partidele politice europene 
se confruntă cu diverse restricții de 
desfășurare a campaniilor electorale pentru 
alegerile europene, inclusiv cu limitarea 
posibilității de a finanța campanii și 
activități comune cu partidele lor membre 
naționale, și nu au voie să facă campanie 
pentru referendumurile naționale asupra 
chestiunilor europene;

Or. en

Amendamentul 114
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ra (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ra. întrucât Parlamentul European 
este format din reprezentanți ai 
cetățenilor Uniunii; întrucât lipsa unei 
legi electorale europene autentice 
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conduce la proceduri și practici electorale 
diferite în state membre diferite, 
încălcând principiul sufragiului egal;

Or. en

Amendamentul 115
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Rb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Rb. întrucât apariția unor partide și 
mișcări politice noi înaintea alegerilor 
europene a demonstrat interesul 
cetățenilor pentru inovarea politică;

Or. en

Amendamentul 116
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Rc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Rc. întrucât normele naționale 
divergente pentru constituirea partidelor 
și accesul la alegerile europene rămân un 
obstacol semnificativ în calea inovării 
politice și în calea creării unei dezbateri 
politice pan-europene reale;

Or. en

Amendamentul 117
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Considerentul Rd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Rd. întrucât condiționarea aderării la 
statutul de deputat în Parlamentul 
European de respectarea anumitor 
proceduri naționale, cum ar fi depunerea 
jurământului de respectarea unei 
constituții naționale, produce o 
denaturare nejustificată a sistemului de 
garanții stabilit de dreptul Uniunii;

Or. en

Amendamentul 118
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Re (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Re. întrucât s-a raportat că, din cauza 
organizării înregistrării alegătorilor în 
Regatul Unit, aproximativ un milion de 
cetățeni europeni au fost privați de 
posibilitatea de a-și exercita dreptul de a 
vota la alegerile europene; 

Or. en

Amendamentul 119
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. ia act de participarea la vot crescută 
de la alegerile europene din 2019; este de 

1. ia act de participarea la vot crescută 
de la alegerile europene din 2019;
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părere că acest lucru arată că tot mai 
mulți cetățeni consideră că UE se află la 
nivelul potrivit pentru a face față 
provocărilor vremurilor noastre, cum ar fi 
schimbările climatice și preocupările 
legate de mediu, inegalitățile sociale și de 
gen, creșterea durabilă și preocupările 
geopolitice precum migrația și politica 
externă; îndeamnă, așadar, toate 
instituțiile europene să își asume 
responsabilitatea și să acționeze în 
conformitate cu mandatul care le-a fost 
încredințat, direct sau indirect, de 
cetățeni; regretă atât lipsa de hotărâre a 
Consiliului, cât și lipsa intenției clare de a 
găsi soluții bazate pe o abordare comună;

Or. es

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. ia act de participarea la vot crescută 
de la alegerile europene din 2019; este de 
părere că acest lucru arată că tot mai mulți 
cetățeni consideră că UE se află la nivelul 
potrivit pentru a face față provocărilor 
vremurilor noastre, cum ar fi schimbările 
climatice și preocupările legate de mediu, 
inegalitățile sociale și de gen, creșterea 
durabilă și preocupările geopolitice precum 
migrația și politica externă; îndeamnă, 
așadar, toate instituțiile europene să își 
asume responsabilitatea și să acționeze în 
conformitate cu mandatul care le-a fost 
încredințat, direct sau indirect, de cetățeni; 
regretă atât lipsa de hotărâre a Consiliului, 
cât și lipsa intenției clare de a găsi soluții 
bazate pe o abordare comună;

1. salută participarea la vot crescută 
de la alegerile europene din 2019, ceea ce 
demonstrează că tendința de scădere a 
participării alegătorilor la alegerile din 
Europa poate fi inversată; recunoaște 
rolul important al campaniilor derulate de 
instituțiile UE și organizațiile societății 
civile pentru a crește gradul de 
participare, cum ar fi campania „De data 
asta votez”; este de părere că această 
participare mai ridicată arată că tot mai 
mulți cetățeni consideră că UE se află la 
nivelul potrivit pentru a face față 
provocărilor vremurilor noastre, cum ar fi 
schimbările climatice și preocupările legate 
de mediu, inegalitățile sociale și de gen, 
creșterea durabilă și preocupările 
geopolitice precum migrația și politica 
externă; subliniază faptul că starea 
economiei și a mediului au fost cele două 
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priorități principale pentru alegători, ceea 
ce indică clar faptul că cetățenii care 
participă la alegerile europene doresc 
intensificarea acțiunilor la nivel european 
în aceste două domenii de politică, care 
intră în sfera de competențe partajate 
între UE și statele membre; îndeamnă, 
așadar, toate instituțiile europene să își 
asume responsabilitatea și să acționeze în 
conformitate cu mandatul care le-a fost 
încredințat, direct sau indirect, de cetățeni; 
regretă atât lipsa de hotărâre a Consiliului, 
cât și lipsa intenției clare de a găsi soluții 
bazate pe o abordare comună;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. ia act de participarea la vot crescută 
de la alegerile europene din 2019; este de 
părere că acest lucru arată că tot mai mulți 
cetățeni consideră că UE se află la nivelul 
potrivit pentru a face față provocărilor 
vremurilor noastre, cum ar fi schimbările 
climatice și preocupările legate de mediu, 
inegalitățile sociale și de gen, creșterea 
durabilă și preocupările geopolitice 
precum migrația și politica externă; 
îndeamnă, așadar, toate instituțiile 
europene să își asume responsabilitatea și 
să acționeze în conformitate cu mandatul 
care le-a fost încredințat, direct sau 
indirect, de cetățeni; regretă atât lipsa de 
hotărâre a Consiliului, cât și lipsa 
intenției clare de a găsi soluții bazate pe o 
abordare comună;

1. ia act de participarea la vot crescută 
de la alegerile europene din 2019; este de 
părere că acest lucru arată că tot mai mulți 
cetățeni consideră că UE se află la nivelul 
potrivit pentru a face față provocărilor 
vremurilor noastre, cum ar fi schimbările 
climatice și preocupările legate de mediu;

Or. fr
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Amendamentul 122
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. ia act de participarea la vot crescută 
de la alegerile europene din 2019; este de 
părere că acest lucru arată că tot mai mulți 
cetățeni consideră că UE se află la nivelul 
potrivit pentru a face față provocărilor 
vremurilor noastre, cum ar fi schimbările 
climatice și preocupările legate de mediu, 
inegalitățile sociale și de gen, creșterea 
durabilă și preocupările geopolitice precum 
migrația și politica externă; îndeamnă, 
așadar, toate instituțiile europene să își 
asume responsabilitatea și să acționeze în 
conformitate cu mandatul care le-a fost 
încredințat, direct sau indirect, de cetățeni; 
regretă atât lipsa de hotărâre a Consiliului, 
cât și lipsa intenției clare de a găsi soluții 
bazate pe o abordare comună;

1. ia act de participarea la vot crescută 
de la alegerile europene din 2019; constată 
că, în acest sens, se înregistrează 
disparități semnificative între statele 
membre; este de părere că acest lucru arată 
că tot mai mulți cetățeni consideră că UE 
trebuie să facă față provocărilor 
vremurilor noastre și să își schimbe 
tratatele pentru a răspunde la provocări 
precum schimbările climatice și 
preocupările legate de mediu, inegalitățile 
sociale și de gen, creșterea durabilă și 
preocupările geopolitice precum migrația și 
politica externă; îndeamnă, așadar, toate 
instituțiile europene să își asume 
responsabilitatea și să acționeze în 
conformitate cu mandatul care le-a fost 
încredințat, direct sau indirect, de cetățeni; 
regretă atât lipsa de hotărâre și de 
transparență a Consiliului, cât și lipsa 
intenției clare de a găsi soluții bazate pe o 
abordare comună;

Or. fr

Amendamentul 123
Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. ia act de participarea la vot crescută 
de la alegerile europene din 2019; este de 
părere că acest lucru arată că tot mai mulți 
cetățeni consideră că UE se află la nivelul 
potrivit pentru a face față provocărilor 
vremurilor noastre, cum ar fi schimbările 

1. ia act de participarea la vot crescută 
de la alegerile europene din 2019, dar 
regretă rata de abținere care persistă; este 
de părere că participarea crescută arată că 
tot mai mulți cetățeni sunt interesați de 
Uniunea Europeană și de rolul pe care 
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climatice și preocupările legate de mediu, 
inegalitățile sociale și de gen, creșterea 
durabilă și preocupările geopolitice 
precum migrația și politica externă; 
îndeamnă, așadar, toate instituțiile 
europene să își asume responsabilitatea și 
să acționeze în conformitate cu mandatul 
care le-a fost încredințat, direct sau 
indirect, de cetățeni; regretă atât lipsa de 
hotărâre a Consiliului, cât și lipsa 
intenției clare de a găsi soluții bazate pe o 
abordare comună;

aceasta îl poate juca pentru a face față 
provocărilor vremurilor noastre, cum ar fi 
șomajul și costul vieții, îmbunătățirea și 
reziliența sistemelor de sănătate, 
schimbările climatice și preocupările legate 
de mediu, transformarea digitală, 
inegalitățile sociale și de gen, economia și 
creșterea durabilă, migrația și demografia, 
securitatea și rolul UE în lume; îndeamnă, 
așadar, toate instituțiile europene să își 
asume responsabilitatea și să acționeze în 
conformitate cu mandatul care le-a fost 
încredințat, direct sau indirect, de cetățeni;

Or. fr

Amendamentul 124
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. ia act de participarea la vot crescută 
de la alegerile europene din 2019; este de 
părere că acest lucru arată că tot mai mulți 
cetățeni consideră că UE se află la nivelul 
potrivit pentru a face față provocărilor 
vremurilor noastre, cum ar fi schimbările 
climatice și preocupările legate de mediu, 
inegalitățile sociale și de gen, creșterea 
durabilă și preocupările geopolitice precum 
migrația și politica externă; îndeamnă, 
așadar, toate instituțiile europene să își 
asume responsabilitatea și să acționeze în 
conformitate cu mandatul care le-a fost 
încredințat, direct sau indirect, de cetățeni; 
regretă atât lipsa de hotărâre a Consiliului, 
cât și lipsa intenției clare de a găsi soluții 
bazate pe o abordare comună;

1. ia act de participarea la vot crescută 
de la alegerile europene din 2019; este de 
părere că acest lucru arată că tot mai mulți 
cetățeni consideră că UE se află la nivelul 
potrivit pentru a face față provocărilor 
vremurilor noastre, cum ar fi schimbările 
climatice și preocupările legate de mediu, 
inegalitățile sociale și de gen, creșterea 
durabilă și preocupările geopolitice precum 
migrația și politica externă; îndeamnă, 
așadar, toate instituțiile europene să își 
asume responsabilitatea și să acționeze în 
conformitate cu mandatul care le-a fost 
încredințat, direct sau indirect, de cetățeni; 
regretă atât lipsa de hotărâre a Consiliului 
în ceea ce privește normele care 
reglementează alegerile europene, cât și 
lipsa intenției clare de a găsi soluții bazate 
pe o abordare comună;

Or. en
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Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. ia act de participarea la vot crescută 
de la alegerile europene din 2019; este de 
părere că acest lucru arată că tot mai mulți 
cetățeni consideră că UE se află la nivelul 
potrivit pentru a face față provocărilor 
vremurilor noastre, cum ar fi schimbările 
climatice și preocupările legate de mediu, 
inegalitățile sociale și de gen, creșterea 
durabilă și preocupările geopolitice 
precum migrația și politica externă; 
îndeamnă, așadar, toate instituțiile 
europene să își asume responsabilitatea și 
să acționeze în conformitate cu mandatul 
care le-a fost încredințat, direct sau 
indirect, de cetățeni; regretă atât lipsa de 
hotărâre a Consiliului, cât și lipsa 
intenției clare de a găsi soluții bazate pe o 
abordare comună;

1. ia act de participarea la vot crescută 
de la alegerile europene din 2019; este de 
părere că acest lucru arată că tot mai mulți 
cetățeni consideră că UE se află la nivelul 
potrivit pentru a face față provocărilor 
vremurilor noastre, precum economia și 
creșterea sustenabilă, sănătatea publică 
schimbările climatice și protecția 
mediului, revoluția digitală, promovarea 
libertății, a drepturilor omului și a 
democrației, inegalitățile sociale și de gen, 
migrația și demografia, securitatea și rolul 
UE la nivel mondial; îndeamnă, așadar, 
toate instituțiile europene să își asume 
responsabilitatea și să acționeze în 
conformitate cu mandatul care le-a fost 
încredințat, direct sau indirect, de cetățeni;

Or. en

Amendamentul 126
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. își exprimă încrederea că tendința 
de creștere a participării alegătorilor la 
alegeri poate fi repetată dacă conexiunea 
și asumarea răspunderii între alegători și 
candidați sunt consolidate iar provocările 
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și programele politice la nivelul UE sunt 
dezbătute în toate statele membre;

Or. en

Amendamentul 127
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută creșterea substanțială a 
participării tinerilor la alegeri; solicită din 
nou Consiliului și Comisiei să țină seama 
de preocupările tinerilor, care sunt 
esențiale pentru viața generațiilor viitoare;

2. salută creșterea substanțială a 
participării tinerilor la alegeri; își exprimă 
totuși îngrijorarea cu privire la faptul că 
numai 42 % dintre persoanele cu vârsta 
cuprinsă între 16/18 și 24 de ani au votat 
la alegerile europene din 2019;1a 
recomandă statelor membre să examineze 
modalități de armonizare a vârstei minime 
a alegătorilor la 16 ani, pentru a crește și 
mai mult gradul de participare al 
alegătorilor tineri; solicită din nou 
Consiliului și Comisiei să țină seama de 
preocupările tinerilor, care sunt esențiale 
pentru viața generațiilor viitoare; cu toate 
acestea, își exprimă îngrijorarea că, la 
nivelul întregii UE, aproape jumătate 
dintre alegătorii eligibili nu au votat; 
subliniază că trebuie întreprinse mai 
multe acțiuni la nivel local, regional, 
național și european pentru a stimula 
alegătorii să participe la alegerile 
europene;
_________________
1a Eurobarometru 91.5, septembrie 2019.

Or. en

Amendamentul 128
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
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Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută creșterea substanțială a 
participării tinerilor la alegeri; solicită din 
nou Consiliului și Comisiei să țină seama 
de preocupările tinerilor, care sunt 
esențiale pentru viața generațiilor viitoare;

2. salută creșterea substanțială a 
participării tinerilor la alegeri; solicită din 
nou Consiliului și Comisiei să țină seama 
de preocupările tinerilor, care sunt 
esențiale pentru viața generațiilor viitoare, 
prin intermediul consultărilor publice și 
al Conferinței privind viitorul Europei; 
recomandă un proces de tragere la sorți în 
Agora tinerilor din cadrul Conferinței și 
solicită luarea în considerare în mod 
efectiv a concluziilor acestora; 

Or. fr

Amendamentul 129
Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută creșterea substanțială a 
participării tinerilor la alegeri; solicită din 
nou Consiliului și Comisiei să țină seama 
de preocupările tinerilor, care sunt 
esențiale pentru viața generațiilor viitoare;

2. salută creșterea substanțială a 
participării tinerilor la alegeri, dar regretă 
persistența unei rate crescute a 
abținerilor; solicită Consiliului și Comisiei 
să țină seama de preocupările tinerilor și de 
impactul reglementărilor europene asupra 
generațiilor viitoare, acordând în 
continuare atenție mesajului transmis de 
cetățenii care nu se prezintă la vot;

Or. fr

Amendamentul 130
Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. invită Comisia să efectueze un 
studiu privind metodele de votare, în 
special în ceea ce privește alegerea listelor 
naționale sau teritoriale în funcție de 
ponderea demografică a statelor membre 
și de impactul acestora asupra 
reprezentativității aleșilor în fața 
cetățenilor;

Or. fr

Amendamentul 131
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. deplânge faptul că rezultatul 
alegerilor nu a dus la atingerea unui 
adevărat echilibru de gen în Parlament; 
invită Comisia ca, în cooperare cu 
Parlamentul și cu alte organisme precum 
Comisia de la Veneția, să formuleze 
recomandări adresate statelor membre în 
vederea creșterii reprezentării femeilor în 
Parlamentul European;

eliminat

Or. es

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

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. deplânge faptul că rezultatul 
alegerilor nu a dus la atingerea unui 
adevărat echilibru de gen în Parlament; 
invită Comisia ca, în cooperare cu 

3. deplânge faptul că rezultatul 
alegerilor nu a dus la atingerea unui 
adevărat echilibru de gen în Parlament; 
recunoaște că există diferențe 
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Parlamentul și cu alte organisme precum 
Comisia de la Veneția, să formuleze 
recomandări adresate statelor membre în 
vederea creșterii reprezentării femeilor în 
Parlamentul European;

semnificative între statele membre, 
deoarece, în unele, ponderea femeilor 
alese în funcții de deputați în Parlamentul 
European a depășit 50 %, iar în altele nu 
a fost aleasă nicio femeie; solicită statelor 
membre și instituțiilor Uniunii să ia toate 
măsurile necesare pentru a promova 
principiul egalității dintre bărbați și femei 
în întregul proces electoral; pune 
accentul, în acest sens, pe importanța 
listelor electorale care asigură echilibrul 
de gen; invită Comisia ca, în cooperare cu 
Parlamentul și cu alte organisme precum 
Comisia de la Veneția, să formuleze 
recomandări adresate statelor membre în 
vederea creșterii reprezentării femeilor în 
Parlamentul European, de exemplu, prin 
încurajarea partidelor naționale să 
prezinte o listă a candidaților în care 
numărul candidaților bărbați să fie egal 
cu cel al candidaților femei;

Or. en

Amendamentul 133
Leila Chaibi, Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. deplânge faptul că rezultatul 
alegerilor nu a dus la atingerea unui 
adevărat echilibru de gen în Parlament; 
invită Comisia ca, în cooperare cu 
Parlamentul și cu alte organisme precum 
Comisia de la Veneția, să formuleze 
recomandări adresate statelor membre în 
vederea creșterii reprezentării femeilor în 
Parlamentul European;

3. deplânge faptul că rezultatul 
alegerilor nu a dus la atingerea unui 
adevărat echilibru de gen în Parlament; 
invită Comisia ca, în cooperare cu 
Parlamentul și cu alte organisme precum 
Comisia de la Veneția, să formuleze 
recomandări adresate statelor membre în 
vederea creșterii reprezentării femeilor în 
Parlamentul European; invită statele 
membre să ia în considerare, în legislația 
lor electorală națională, o obligație 
generală pentru partidele politice de a 
avea liste complet paritare de candidați de 
ambele sexe; solicită, de asemenea, 
statelor membre care dispun de un sistem 
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de vot preferențial să ofere votul 
preferențial unui număr egal de candidați 
pentru a garanta paritatea;

Or. fr

Amendamentul 134
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. deplânge faptul că rezultatul 
alegerilor nu a dus la atingerea unui 
adevărat echilibru de gen în Parlament; 
invită Comisia ca, în cooperare cu 
Parlamentul și cu alte organisme precum 
Comisia de la Veneția, să formuleze 
recomandări adresate statelor membre în 
vederea creșterii reprezentării femeilor în 
Parlamentul European;

3. deplânge faptul că rezultatul 
alegerilor nu a dus la atingerea unui 
adevărat echilibru de gen în Parlament; 
invită Comisia ca, în cooperare cu 
Parlamentul și cu alte organisme precum 
Comisia de la Veneția, să formuleze 
recomandări adresate statelor membre în 
vederea creșterii reprezentării femeilor în 
Parlamentul European; invită Parlamentul 
European să inițieze o revizuire a 
legislației electorale, în special în vederea 
introducerii obligatorii a listei 
proporționale;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. deplânge faptul că rezultatul 
alegerilor nu a dus la atingerea unui 
adevărat echilibru de gen în Parlament; 
invită Comisia ca, în cooperare cu 

3. salută faptul că echilibrul de gen în 
Parlament s-a îmbunătățit în cadrul 
ultimelor alegeri; subliniază totuși că mai 
sunt necesare îmbunătățiri suplimentare 
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Parlamentul și cu alte organisme precum 
Comisia de la Veneția, să formuleze 
recomandări adresate statelor membre în 
vederea creșterii reprezentării femeilor în 
Parlamentul European;

pentru a realiza un echilibru de gen 
adevărat în Parlament; invită Comisia ca, 
în cooperare cu Parlamentul și cu alte 
organisme precum Comisia de la Veneția, 
să formuleze recomandări adresate statelor 
membre în vederea creșterii reprezentării 
femeilor în Parlamentul European;

Or. en

Amendamentul 136
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. solicită consolidarea parității în 
cadrul Parlamentului European; 
consideră că unele modificări ale 
regulamentului său de procedură ar putea 
consolida în mare măsură paritatea, 
începând cu introducerea unei norme 
privind paritatea în organele de decizie; 
propune, de asemenea, înlocuirea normei 
privind decanul de vârstă cu o normă în 
favoarea celor mai tineri, respectiv, în caz 
de egalitate de voturi, cei mai tineri 
candidați să fie proclamați aleși, și nu cei 
mai în vârstă candidați, așa cum este 
prevăzut în prezent în articolele 
următoare: articolul 16 - Alegerea 
președintelui, articolul 17 - Alegerea 
vicepreședinților, articolul 29 alineatul (2) 
- Conferința președinților de comisie, 
articolul 30 alineatul (2) - Conferința 
președinților de delegație, articolul 213 - 
Birourile comisiilor, articolul 231 - 
Alegerea Ombudsmanului;

Or. fr

Amendamentul 137
Damian Boeselager
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. consideră că un Parlament format 
în proporție de 96 % din persoane de 
culoare albă nu poate asigura o 
reprezentare satisfăcătoare a societății 
europene pluraliste și diverse; regretă 
faptul că, deși unele grupuri se confruntă 
zilnic cu rasismul structural, nu se ia 
nicio măsură pentru a îmbunătăți 
reprezentarea persoanelor expuse riscului 
de rasism în Parlamentul 
European; consideră că eliminarea 
excluderilor și a discriminării 
intersectoriale este o datorie care derivă 
din valorile UE și din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene; invită 
statele membre și partidele politice care 
participă în alegerile europene să adopte 
politici proactive pentru a asigura 
egalitatea de șanse și pentru a crește 
nivelul de reprezentare al persoanelor 
expuse riscului de rasism și al tuturor 
grupurilor slab reprezentate și 
marginalizate;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. constată că, în pofida faptului că 
minoritățile etnice reprezintă aproximativ 
10 % din populația UE, acestea alcătuiesc 
doar 5 % din totalul deputaților în 
Parlamentul European;1a subliniază că 
trebuie depuse mai multe eforturi la nivel 
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național și european pentru a spori în 
continuare includerea pe listele electorale 
și alegerea minorităților etnice;
_________________
1a Comunicare a Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu și 
Comitetul Economic și Social European 
din 19 iunie 2020 „Raport privind 
alegerile pentru Parlamentul European 
din 2019”, COM(2020)252 final.

Or. en

Amendamentul 139
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. regretă faptul că Oriol Junqueras 
nu a putut să preia funcția care îi revenea 
de drept, lăsând astfel Parlamentul 
European incomplet; reamintește că 
Parlamentul European este singurul 
organism competent care ridică 
imunitatea deputaților săi și că, 
procedând astfel, acționează în 
conformitate cu carta; invită, prin 
urmare, în special președintele 
Parlamentului European să aplice 
hotărârea Curții de Justiție a Uniunii 
Europene (C-502/19), declarând 
imunitatea lui Oriol Junqueras și, prin 
urmare, protejând independența 
Parlamentului European;

Or. en

Amendamentul 140
Leila Chaibi
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Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. propune, în conformitate cu 
recomandările din cadrul Planului de 
acțiune pentru parlamente care țin seama 
de dimensiunea de gen al Uniunii 
Interparlamentare (UIP), dublarea 
funcțiilor de conducere ale structurilor 
parlamentare, prin desemnarea atât a 
unei femei, cât și a unui bărbat, în special 
pentru președinția Parlamentului 
European;

Or. fr

Amendamentul 141
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Punctul 3 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3c. propune introducerea unei 
copreședinții paritare în condițiile 
constituirii unui grup politic în 
conformitate cu articolul 33 alineatul (5) 
din Regulamentul de procedură al 
Parlamentului European; subliniază că 
această modificare va consta doar în 
adăugarea la declarația de constituire a 
grupului numele acestor doi copreședinți 
paritari, pe lângă denumirea grupului, 
declarația politică prin care se stabilește 
obiectivul grupului și numele membrilor 
grupului și al membrilor biroului 
acestuia;

Or. fr

Amendamentul 142
Leila Chaibi
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Propunere de rezoluție
Punctul 3 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3d. solicită ca în cadrul Conferinței 
președinților să se ia în considerare un 
criteriu privind paritatea în cazul lipsei 
unui acord între grupurile politice în ceea 
ce privește reprezentarea proporțională a 
acestora în cadrul unei comisii specifice 
sau al mai multora, în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 209 
alineatul (2) din Regulamentul de 
procedură;

Or. fr

Amendamentul 143
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Punctul 3 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3e. propune, cu titlu de măsură de 
tranziție către o mai bună reprezentare 
paritară a reprezentanților aleși, să se 
analizeze posibilitatea de a se stabili un 
prag minim în fiecare comisie a 
Parlamentului European, pentru a 
asigura un nivel satisfăcător al diversității 
de gen;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. observă că se pot face recomandări 
similare în ceea ce privește exercitarea 
drepturilor de a alege și a fi aleși ale 
cetățenilor cu dizabilități; reamintește cu 
deosebită îngrijorare faptul că, în mai 
multe state membre, cetățenii cu 
dizabilități nu au putut vota în 2019, din 
cauză că în secțiile de votare s-au folosit 
materiale electorale sau infrastructură 
inadecvate;

4. observă că se pot face recomandări 
similare în ceea ce privește exercitarea 
drepturilor de a alege și a fi aleși ale 
cetățenilor cu dizabilități; reamintește cu 
deosebită îngrijorare faptul că, în mai 
multe state membre, aproximativ 800 000 
de cetățeni cu dizabilități nu au putut vota 
în 2019, din cauză că în secțiile de votare 
s-au folosit materiale electorale sau 
infrastructură inadecvate; invită statele 
membre să garanteze faptul că toate 
persoanele care au dreptul de a vota, 
inclusiv cetățenii UE care trăiesc în afara 
țării lor de origine și deținuții care 
beneficiază de un astfel de drept în 
conformitate cu legislațiile naționale, își 
pot exercita acest drept;

Or. en

Amendamentul 145
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. constată că culturile electorale 
divergente au dus la constituirea unei 
serii de sisteme electorale diferite; 
recomandă stabilirea unor reglementări, 
recomandări și orientări clare care să 
asigure o aproximare a unei legi 
electorale unificate și sufragiul egal 
pentru cetățenii europeni, în special în 
ceea ce privește dreptul de a înregistra un 
partid și de a participa la alegeri, de a 
avea acces la turul de scrutin, de a 
favoriza candidați, de accesibilitate, de vot 
prin reprezentare sau prin corespondență, 
precum și a unor zile în care să se 
desfășoare alegerile;
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Or. en

Amendamentul 146
Pedro Silva Pereira, Giuliano Pisapia

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. recunoaște buna organizare a 
procesului electoral în cadrul alegerilor 
europene din 2019, în pofida 
incertitudinii generate ca urmare a ieșirii 
Regatului Unit din UE; subliniază, în 
acest context, refacerea fără probleme a 
componenței Parlamentului European 
după Brexit, datorită clauzei de 
salvgardare prevăzută în Rezoluția sa din 
7 februarie 2018 privind componența 
Parlamentului European;

Or. en

Amendamentul 147
Leila Chaibi, Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. salută Raportul de informare al 
Comitetului Economic și Social European 
din martie 2019 intitulat „Drepturile 
efective ale persoanelor cu handicap de a 
vota la alegerile pentru Parlamentul 
European”;

Or. fr

Amendamentul 148
Damian Boeselager
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. constată că, în temeiul articolului 
223 alineatul (1) din TFUE, Parlamentul 
dispune de dreptul de a propune o 
modificare a legii electorale; observă că, 
în temeiul articolului 223 alineatul (1) 
primul paragraf, Consiliul are dreptul să 
modifice textul propus; ia act de 
interpretarea articolului 223 din TFUE 
elaborată de serviciul juridic al 
Consiliului în 2016; recomandă ca 
ambele instituții să coopereze, în mod 
organizat și în spirit de colaborare, de la 
bun început, pentru a prezenta cele mai 
bune soluții pentru alegerile europene și 
pentru a pune în aplicare rezultatul în 
statele membre înaintea alegerilor din 
2024;

Or. en

Amendamentul 149
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. afirmă că, pentru alegătorii cu 
dizabilități, dispozițiile tehnice privind 
votul sunt la fel de importante ca accesul 
la informații sau accesul la secția de 
votare; subliniază că, pentru persoanele 
nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau 
care au dificultăți în a utiliza cu precizie 
un pix, practica de a desena un cerc, de 
exemplu, în jurul numărului de ordine al 
unui candidat sau de a înscrie pe 
buletinul de vot numărul sau numele 
candidatului ori denumirea partidului 
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constituie un obstacol care nu poate fi 
neglijat;

Or. fr

Amendamentul 150
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Punctul 4 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4c. invită statele membre să intensifice 
schimbul de bune practici pentru a 
facilita accesul persoanelor cu dizabilități 
la secțiile de votare; sugerează statelor 
membre să organizeze închirierea de 
spații adecvate în cazul în care structurile 
publice nu sunt adecvate;

Or. fr

Amendamentul 151
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Punctul 4 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4d. încurajează statele membre să 
consolideze mijloacele de care dispun 
consulatele, în perspectiva alegerilor din 
2024, pentru a permite un grad mai mare 
de monitorizare și de sensibilizare a 
cetățenilor cu privire la faptul că votul 
multiplu este interzis;

Or. fr

Amendamentul 152
Leila Chaibi
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Propunere de rezoluție
Punctul 4 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4e. invită statele membre să își 
îmbunătățească legislația pentru a facilita 
accesul la vot al persoanelor fără adăpost; 
subliniază că solicitarea de a face dovada 
reședinței pentru a putea vota, astfel cum 
prevede Directiva 93/109/CE, poate 
conduce la excluderea persoanelor fără 
adăpost în țările în care acestea nu au 
posibilitatea de a obține o adresă 
administrativă; recomandă eliminarea 
cerinței privind dovada reședinței, pentru 
a îmbunătăți participarea la vot a 
cetățenilor fără adăpost, care sunt 
cetățeni cu drepturi depline ai Uniunii;

Or. fr

Amendamentul 153
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Punctul 4 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4f. consideră că cea mai bună 
modalitate de a oferi tuturor cetățenilor 
acces la alegeri este aceea de a asigura 
includerea tuturor și, prin urmare, de a 
soluționa problema persoanelor fără 
adăpost; recomandă Comisiei Europene 
să adopte fără întârziere un cadru al UE 
pentru a soluționa problema persoanelor 
fără adăpost până în 2030, care să fie 
transpus la nivel național de către statele 
membre pentru a combate această 
problemă; constată, în plus, că orientările 
Comisiei pentru combaterea fenomenului 
persoanelor fără adăpost1 a datează din 
2013 și că acestea nu au fost încă traduse 
în cele 23 de limbi ale Uniunii;
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_________________
1 a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/ALL/?uri=CELEX:52013SC0
042

Or. fr

Amendamentul 154
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Punctul 4 g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4g. încurajează UE și statele membre 
să consolideze campaniile de sensibilizare 
a persoanelor fără adăpost pe tema 
participării la vot, pentru a le oferi 
mijloacele necesare pentru a participa la 
alegeri și pentru a discuta cu privire la 
importanța votului; insistă să se acorde 
mai mult sprijin, inclusiv prin fonduri 
dedicate, formării personalului din 
unitățile și centrele de cazare pentru 
persoanele fără adăpost și din primării;

Or. fr

Amendamentul 155
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este de părere că motivul pentru 
care procesul candidaților cap de listă nu 
a reușit să dea un Președinte al Comisiei 
Europene după alegerile din 2019 este 
pentru că nu a fost îmbunătățit în urma 
experienței din 2014; intenționează să 
consolideze procesul democratic de 
alegere a Președintelui Comisiei înainte 

5. este de părere că procesul 
democratic este pe deplin garantat în 
statele membre;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52013SC0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52013SC0042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52013SC0042
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de următoarele alegeri europene din 
2024;

Or. es

Amendamentul 156
Pedro Silva Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este de părere că motivul pentru 
care procesul candidaților cap de listă nu a 
reușit să dea un Președinte al Comisiei 
Europene după alegerile din 2019 este 
pentru că nu a fost îmbunătățit în urma 
experienței din 2014; intenționează să 
consolideze procesul democratic de alegere 
a Președintelui Comisiei înainte de 
următoarele alegeri europene din 2024;

5. observă că procesul candidaților 
cap de listă este un instrument important 
de organizare a dezbaterii politice 
europene în timpul campaniei electorale; 
consideră că sunt necesare îmbunătățiri și 
clarificări suplimentare pentru a 
consolida procesul democratic de alegere a 
Președintelui Comisiei înainte de 
următoarele alegeri europene din 2024; 
constată, cu toate acestea, că alegerea 
președintelui Comisiei depinde 
întotdeauna de garantarea sprijinului de 
către majoritatea deputaților în 
Parlamentul European, astfel încât 
rezultatele electorale să fie luate în 
considerare pe deplin, astfel cum se 
prevede în Tratatul de la Lisabona;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este de părere că motivul pentru 
care procesul candidaților cap de listă nu a 
reușit să dea un Președinte al Comisiei 

5. este de părere că motivul pentru 
care procesul candidaților cap de listă nu a 
reușit să dea un Președinte al Comisiei 
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Europene după alegerile din 2019 este 
pentru că nu a fost îmbunătățit în urma 
experienței din 2014; intenționează să 
consolideze procesul democratic de 
alegere a Președintelui Comisiei înainte 
de următoarele alegeri europene din 
2024;

Europene după alegerile din 2019 este 
pentru că statele membre nu doresc acest 
lucru; solicite să se renunțe definitiv la 
acest proces;

Or. fr

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este de părere că motivul pentru 
care procesul candidaților cap de listă nu a 
reușit să dea un Președinte al Comisiei 
Europene după alegerile din 2019 este 
pentru că nu a fost îmbunătățit în urma 
experienței din 2014; intenționează să 
consolideze procesul democratic de alegere 
a Președintelui Comisiei înainte de 
următoarele alegeri europene din 2024;

5. recunoaște că procesul candidaților 
cap de listă nu a reușit să dea un Președinte 
al Comisiei Europene după alegerile din 
2019; intenționează să consolideze 
procesul democratic de alegere a 
Președintelui Comisiei înainte de 
următoarele alegeri europene din 2024;

Or. en

Amendamentul 159
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Gabriele Bischoff

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este de părere că motivul pentru 
care procesul candidaților cap de listă nu a 
reușit să dea un Președinte al Comisiei 
Europene după alegerile din 2019 este 
pentru că nu a fost îmbunătățit în urma 

5. este de părere că motivul pentru 
care procesul candidaților cap de listă nu a 
reușit să dea un Președinte al Comisiei 
Europene după alegerile din 2019 este 
pentru că un cadru formal obligatoriu 
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experienței din 2014; intenționează să 
consolideze procesul democratic de alegere 
a Președintelui Comisiei înainte de 
următoarele alegeri europene din 2024;

pentru aplicarea principiului candidaților 
cap de listă nu a mai fost adoptat din 
2014; intenționează să consolideze 
procesul democratic de alegere a 
Președintelui Comisiei înainte de 
următoarele alegeri europene din 2024;

Or. en

Amendamentul 160
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este de părere că motivul pentru 
care procesul candidaților cap de listă nu a 
reușit să dea un Președinte al Comisiei 
Europene după alegerile din 2019 este 
pentru că nu a fost îmbunătățit în urma 
experienței din 2014; intenționează să 
consolideze procesul democratic de alegere 
a Președintelui Comisiei înainte de 
următoarele alegeri europene din 2024;

5. este de părere că motivul pentru 
care procesul candidaților cap de listă nu a 
reușit să dea un Președinte al Comisiei 
Europene după alegerile din 2019 este 
pentru că nu a fost îmbunătățit în urma 
experienței din 2014 din cauza refuzului 
Consiliului European; intenționează să 
consolideze procesul democratic de alegere 
a Președintelui Comisiei înainte de 
următoarele alegeri europene din 2024;

Or. fr

Amendamentul 161
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. este de părere că motivul pentru 
care procesul candidaților cap de listă nu a 
reușit să dea un Președinte al Comisiei 
Europene după alegerile din 2019 este 
pentru că nu a fost îmbunătățit în urma 
experienței din 2014; intenționează să 
consolideze procesul democratic de alegere 

5. este de părere că motivul pentru 
care procesul candidaților cap de listă nu a 
reușit să dea un Președinte al Comisiei 
Europene după alegerile din 2019 este 
pentru că nu a fost îmbunătățit în urma 
experienței din 2014; intenționează să 
reformeze procesul democratic de alegere a 
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a Președintelui Comisiei înainte de 
următoarele alegeri europene din 2024;

Președintelui Comisiei înainte de 
următoarele alegeri europene din 2024;

Or. it

Amendamentul 162
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. consideră că nu este necesar un 
prag electoral la alegerile europene și că 
introducerea acestuia ar reduce 
reprezentarea forțelor politice care joacă 
un rol constructiv și inovator în procesul 
de luare a deciziilor la nivel european;

Or. en

Amendamentul 163
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută viitoarea declarație comună 
a celor trei instituții europene referitoare 
la Conferința privind viitorul Europei, 
reamintește angajamentul Președintei 
Comisiei de a aborda chestiunea listelor 
transnaționale și a procesului 
candidaților cap de listă ca aspecte 
instituționale prioritare în contextul 
conferinței;

eliminat

Or. es
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Amendamentul 164
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria 
Rinaldi

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută viitoarea declarație comună 
a celor trei instituții europene referitoare 
la Conferința privind viitorul Europei, 
reamintește angajamentul Președintei 
Comisiei de a aborda chestiunea listelor 
transnaționale și a procesului candidaților 
cap de listă ca aspecte instituționale 
prioritare în contextul conferinței;

6. regretă reluarea proiectului 
privind crearea listelor transnaționale, deși 
acesta a fost respins de Parlamentul 
European în 2018; solicite să se renunțe 
definitiv la acest proiect;

Or. fr

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută viitoarea declarație comună 
a celor trei instituții europene referitoare la 
Conferința privind viitorul Europei, 
reamintește angajamentul Președintei 
Comisiei de a aborda chestiunea listelor 
transnaționale și a procesului 
candidaților cap de listă ca aspecte 
instituționale prioritare în contextul 
conferinței;

6. solicită adoptarea rapidă a 
declarației comune a celor trei instituții 
europene referitoare la Conferința privind 
viitorul Europei;

Or. en

Amendamentul 166
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Gabriele Bischoff, Raphaël Glucksmann
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută viitoarea declarație comună a 
celor trei instituții europene referitoare la 
Conferința privind viitorul Europei, 
reamintește angajamentul Președintei 
Comisiei de a aborda chestiunea listelor 
transnaționale și a procesului candidaților 
cap de listă ca aspecte instituționale 
prioritare în contextul conferinței;

6. salută viitoarea declarație comună a 
celor trei instituții europene referitoare la 
Conferința privind viitorul Europei, 
reamintește angajamentul Președintei 
Comisiei de a aborda chestiunea listelor 
transnaționale și a procesului candidaților 
cap de listă în contextul conferinței, în 
conformitate cu deciziile luate în cadrul 
conferinței privind lista de priorități care 
trebuie abordate, și pentru ca acestea să 
poată fi aplicate în cadrul următoarelor 
alegeri europene din 2024;

Or. en

Amendamentul 167
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. regretă faptul că, din cauza lipsei 
campaniilor electorale europene și a unor 
dezbateri solide, Parlamentul European 
nu a reușit să constituie o majoritate 
constructivă care să susțină un candidat 
cap de listă al unui partid politic european 
pentru funcția de președinte al Comisiei;

Or. en

Amendamentul 168
Vladimír Bilčík

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază rolul important al 
viitoarei Conferințe privind viitorul 
Europei în cadrul dezbaterii referitoare la 
problemele instituționale, în contextul 
rezultatelor alegerilor europene din 2019;

Or. en

Amendamentul 169
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. regretă faptul că cetățenii UE nu 
pot deveni direct membri ai partidelor 
politice europene și resursele limitate 
pentru campaniile organizate de partidele 
politice europene, prin intermediul cărora 
candidații cap de listă ar putea deveni 
cunoscuți în toate statele membre, pentru 
a consolida principiul candidatului cap de 
listă și calitatea europeană a dezbaterii și 
a alegerilor;

Or. en

Amendamentul 170
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6c. regretă orizontul de timp limitat al 
campaniei în care candidații trebuie să 
interacționeze cu publicul larg înainte de 



PE655.711v01-00 90/140 AM\1210438RO.docx

RO

alegeri;

Or. en

Amendamentul 171
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază faptul că Președintele 
Comisiei este ales de o majoritate a 
deputaților din Parlament, ceea ce 
necesită, de facto, formarea unei coaliții; 
recomandă să se inverseze procedura 
electorală, astfel încât Parlamentul să 
propună și să aleagă Președintele 
Comisiei, după ce obține aprobarea 
Consiliului European;

eliminat

Or. es

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

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază faptul că Președintele 
Comisiei este ales de o majoritate a 
deputaților din Parlament, ceea ce 
necesită, de facto, formarea unei coaliții; 
recomandă să se inverseze procedura 
electorală, astfel încât Parlamentul să 
propună și să aleagă Președintele 
Comisiei, după ce obține aprobarea 
Consiliului European;

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază faptul că Președintele 
Comisiei este ales de o majoritate a 
deputaților din Parlament, ceea ce necesită, 
de facto, formarea unei coaliții; 
recomandă să se inverseze procedura 
electorală, astfel încât Parlamentul să 
propună și să aleagă Președintele 
Comisiei, după ce obține aprobarea 
Consiliului European;

7. reamintește angajamentul 
Președintei Comisiei de a aborda 
chestiunea procesului candidaților cap de 
listă și a listelor transnaționale în 
contextul Conferinței privind viitorul 
Europei; subliniază faptul că Președintele 
Comisiei este ales de o majoritate a 
deputaților din Parlament, ceea ce necesită, 
de facto, formarea unei coaliții, astfel cum 
s-a demonstrat în alegerea din iulie 2019 
a Comisiei von der Leyen;

Or. en

Amendamentul 174
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază faptul că Președintele 
Comisiei este ales de o majoritate a 
deputaților din Parlament, ceea ce necesită, 
de facto, formarea unei coaliții; recomandă 
să se inverseze procedura electorală, astfel 
încât Parlamentul să propună și să aleagă 
Președintele Comisiei, după ce obține 
aprobarea Consiliului European;

7. subliniază faptul că Președintele 
Comisiei este ales de o majoritate a 
deputaților din Parlament, ceea ce necesită, 
de facto, formarea unei coaliții; recomandă 
modificarea articolului 17 alineatul (1) 
din Tratatul privind Uniunea Europeană, 
astfel încât să se inverseze procedura 
electorală, iar Parlamentul să propună și să 
aleagă Președintele Comisiei, după ce 
obține aprobarea Consiliului European;

Or. fr
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Amendamentul 175
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază faptul că Președintele 
Comisiei este ales de o majoritate a 
deputaților din Parlament, ceea ce necesită, 
de facto, formarea unei coaliții; 
recomandă să se inverseze procedura 
electorală, astfel încât Parlamentul să 
propună și să aleagă Președintele 
Comisiei, după ce obține aprobarea 
Consiliului European;

7. subliniază faptul că procesul de 
selecție și alegere a Președintelui Comisiei 
Europene ar trebui consolidat, în 
conformitate cu dispozițiile Tratatului de 
la Lisabona și pe baza solicitărilor 
Parlamentului de a desemna ca președinte 
al Comisiei un candidat care poate fi 
susținut de o majoritate a deputaților din 
Parlament, ceea ce necesită, de facto, 
formarea unui acord programatic;

Or. en

Amendamentul 176
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. constată că articolul 17 alineatul 
(7) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană oferă Consiliului European 
competența în materie de alegere a 
președintelui Comisiei Europene; 
subliniază că acesta trebuie doar să țină 
seama de alegerile pentru Parlamentul 
European și că, prin urmare, nu a existat 
niciun motiv pentru a se aștepta, nici în 
2014, nici în 2019, ca procesul informal al 
candidaților cap de listă să fie respectat; 
solicită, prin urmare, schimbarea 
tratatelor europene, pentru a crea o 
veritabilă legătură între alegerile 
europene și alegerea președintelui 
Comisiei Europene;
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Or. fr

Amendamentul 177
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. este de părere că procesul 
democratic de alegere a candidatului cap 
de listă ar putea fi facilitat prin 
permiterea formării de coaliții de partide 
și de mișcări europene, înainte de 
alegerile europene, cu posibilitatea de a 
prezenta un program comun și un singur 
candidat principal pentru o coaliție;

Or. it

Amendamentul 178
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. sugerează, pentru a consolida 
importanța cetățenilor europeni, ca 
procesul candidaților cap de listă să nu 
vizeze doar partidele politice europene; 
solicită revizuirea tratatelor și a Actului 
electoral pentru a permite ca o uniune a 
partidelor sau mișcări care reprezintă cel 
puțin un sfert dintre statele membre să 
poată numi, de asemenea, un candidat 
pentru funcția de președinte al Comisiei 
Europene;

Or. fr
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Amendamentul 179
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Punctul 7 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7c. propune instituirea unei condiții 
de paritate de gen pentru candidații 
propuși de fiecare partid politic european 
sau de fiecare coaliție de partide sau 
mișcări naționale pentru președinția 
Comisiei Europene;

Or. fr

Amendamentul 180
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că rezultatul alegerilor 
europene a consolidat dimensiunea 
politică a alegerii Comisiei Europene și, 
prin urmare, a crescut necesitatea unui 
control mai precis și mai obiectiv al 
declarațiilor de interese ale comisarilor 
desemnați; cere să se creeze un organism 
independent, dotat cu mijloace adecvate, 
care să fie responsabil de acest control;

eliminat

Or. es

Amendamentul 181
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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8. consideră că rezultatul alegerilor 
europene a consolidat dimensiunea 
politică a alegerii Comisiei Europene și, 
prin urmare, a crescut necesitatea unui 
control mai precis și mai obiectiv al 
declarațiilor de interese ale comisarilor 
desemnați; cere să se creeze un organism 
independent, dotat cu mijloace adecvate, 
care să fie responsabil de acest control;

8. consideră că examinarea de către 
Parlamentul European a declarației de 
interese și audierea comisarilor desemnați 
au fost un exercițiu necesar care a sporit 
responsabilitatea democratică a Comisiei 
în fața Parlamentului; consideră totuși că 
acest proces a evidențiat necesitatea unei 
evaluări tehnice și a unor evaluări super 
partes ale declarațiilor de interese ale 
comisarilor desemnați; cere să se creeze, în 
acest scop, un organism independent, dotat 
cu mijloace adecvate, care să fie 
responsabil de controlul declarațiilor de 
interese ale comisarilor desemnați; 
subliniază, cu toate acestea, că aprobarea 
sau respingerea fiecărui comisar 
desemnat și a colegiului comisarilor ar 
trebui să fie, în ultimă instanță, un 
exercițiu politic plasat ferm în sarcina 
Parlamentului European;

Or. en

Amendamentul 182
Gabriele Bischoff

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că rezultatul alegerilor 
europene a consolidat dimensiunea politică 
a alegerii Comisiei Europene și, prin 
urmare, a crescut necesitatea unui control 
mai precis și mai obiectiv al declarațiilor 
de interese ale comisarilor desemnați; cere 
să se creeze un organism independent, 
dotat cu mijloace adecvate, care să fie 
responsabil de acest control;

8. consideră că rezultatul alegerilor 
europene a consolidat dimensiunea politică 
a alegerii Comisiei Europene și, prin 
urmare, a crescut necesitatea unui control 
mai precis și mai obiectiv al declarațiilor 
de interese ale comisarilor desemnați; 
subliniază importanța acordării de timp 
suficient Comisiei pentru afaceri juridice 
pentru o examinare aprofundată a 
comisarilor desemnați; subliniază că 
examinarea de către Comisia pentru 
afaceri juridice nu ar trebui să se limiteze 
la declarațiile făcute de comisarii 
desemnați, ci să se extindă la dovezile 
obținute prin alte mijloace, subliniază că 
examinarea conflictului de interese nu ar 
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trebui să se limiteze la membrii familiei, 
astfel încât aceleași reguli să fie aplicate 
soților și partenerilor pe termen lung ai 
comisarilor desemnați;

Or. en

Amendamentul 183
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că rezultatul alegerilor 
europene a consolidat dimensiunea politică 
a alegerii Comisiei Europene și, prin 
urmare, a crescut necesitatea unui control 
mai precis și mai obiectiv al declarațiilor 
de interese ale comisarilor desemnați; cere 
să se creeze un organism independent, 
dotat cu mijloace adecvate, care să fie 
responsabil de acest control;

8. consideră că rezultatul alegerilor 
europene a consolidat dimensiunea politică 
a alegerii Comisiei Europene și, prin 
urmare, a crescut necesitatea unui control 
mai precis și mai obiectiv al declarațiilor 
de interese ale comisarilor desemnați; cere 
să se creeze un organism independent, 
dotat cu mijloace adecvate, care să fie 
responsabil de sprijinirea comisiei 
parlamentare competente pentru a face 
toate cercetările necesare în scopul de a 
verifica dacă există eventuale conflicte de 
interese sau alte condiții care să împiedice 
numirea comisarului;

Or. it

Amendamentul 184
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că rezultatul alegerilor 
europene a consolidat dimensiunea politică 
a alegerii Comisiei Europene și, prin 
urmare, a crescut necesitatea unui control 
mai precis și mai obiectiv al declarațiilor 

8. consideră că rezultatul alegerilor 
europene a consolidat dimensiunea politică 
a alegerii Comisiei Europene și, prin 
urmare, a crescut necesitatea unui control 
mai precis și mai obiectiv al declarațiilor 
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de interese ale comisarilor desemnați; cere 
să se creeze un organism independent, 
dotat cu mijloace adecvate, care să fie 
responsabil de acest control;

de interese ale comisarilor desemnați; cere 
să se creeze un organism independent, 
dotat cu mijloace adecvate de investigare 
și cu timp suficient, care să fie responsabil 
de acest control obligatoriu, pe baza celor 
mai bune practici ale statelor membre;

Or. fr

Amendamentul 185
Pedro Silva Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că rezultatul alegerilor 
europene a consolidat dimensiunea politică 
a alegerii Comisiei Europene și, prin 
urmare, a crescut necesitatea unui control 
mai precis și mai obiectiv al declarațiilor 
de interese ale comisarilor desemnați; cere 
să se creeze un organism independent, 
dotat cu mijloace adecvate, care să fie 
responsabil de acest control;

8. consideră că rezultatul alegerilor 
europene a consolidat dimensiunea politică 
a alegerii Comisiei Europene și, prin 
urmare, a crescut necesitatea unui control 
mai precis și mai obiectiv al declarațiilor 
de interese ale comisarilor desemnați;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că rezultatul alegerilor 
europene a consolidat dimensiunea politică 
a alegerii Comisiei Europene și, prin 
urmare, a crescut necesitatea unui control 
mai precis și mai obiectiv al declarațiilor 
de interese ale comisarilor desemnați; cere 

8. consideră că rezultatul alegerilor 
europene a consolidat dimensiunea politică 
a alegerii Comisiei Europene și, prin 
urmare, a crescut necesitatea unui control 
mai precis și mai obiectiv al declarațiilor 
de interese ale comisarilor desemnați; cere 
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să se creeze un organism independent, 
dotat cu mijloace adecvate, care să fie 
responsabil de acest control;

consolidarea acestui control înainte, în 
timpul și după încheierea mandatului 
comisarilor desemnați, prin consolidarea 
rolului comitetului independent de etică, 
deja existent;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că rezultatul alegerilor 
europene a consolidat dimensiunea 
politică a alegerii Comisiei Europene și, 
prin urmare, a crescut necesitatea unui 
control mai precis și mai obiectiv al 
declarațiilor de interese ale comisarilor 
desemnați; cere să se creeze un organism 
independent, dotat cu mijloace adecvate, 
care să fie responsabil de acest control;

8. consideră că problemele 
întâmpinate de Comisia von der Leyen 
ilustrează necesitatea unui control mai 
precis și mai obiectiv al declarațiilor de 
interese ale comisarilor desemnați; cere să 
se creeze un organism independent, dotat 
cu mijloace adecvate, care să fie 
responsabil de acest control;

Or. fr

Amendamentul 188
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că rezultatul alegerilor 
europene a consolidat dimensiunea politică 
a alegerii Comisiei Europene și, prin 
urmare, a crescut necesitatea unui control 
mai precis și mai obiectiv al declarațiilor 
de interese ale comisarilor desemnați; cere 
să se creeze un organism independent, 

8. consideră că rezultatul alegerilor 
europene a consolidat dimensiunea politică 
a alegerii Comisiei Europene și, prin 
urmare, a crescut necesitatea unui control 
mai precis și mai obiectiv al declarațiilor 
de interese ale comisarilor desemnați; cere 
să se creeze un organism independent de 
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dotat cu mijloace adecvate, care să fie 
responsabil de acest control;

etică, dotat cu mijloace adecvate, care să 
fie responsabil de acest control;

Or. en

Amendamentul 189
Pedro Silva Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. regretă faptul că atribuirea 
portofoliilor în cadrul Comisiei se face 
numai după o logică în care interesele 
naționale au prioritate față de interesul 
comun european;

eliminat

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. regretă faptul că atribuirea 
portofoliilor în cadrul Comisiei se face 
numai după o logică în care interesele 
naționale au prioritate față de interesul 
comun european;

eliminat

Or. en

Amendamentul 191
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria 
Rinaldi
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Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. regretă faptul că atribuirea 
portofoliilor în cadrul Comisiei se face 
numai după o logică în care interesele 
naționale au prioritate față de interesul 
comun european;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 192
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. regretă faptul că atribuirea 
portofoliilor în cadrul Comisiei se face 
numai după o logică în care interesele 
naționale au prioritate față de interesul 
comun european;

eliminat

Or. es

Amendamentul 193
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. regretă faptul că atribuirea 
portofoliilor în cadrul Comisiei se face 
numai după o logică în care interesele 
naționale au prioritate față de interesul 
comun european;

9. regretă faptul că atribuirea 
portofoliilor în cadrul Comisiei se face 
numai după o logică în care interesele 
naționale și reprezentarea au prioritate față 
de interesul comun european și solicită o 
reflecție asupra acestui proces și o 
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distribuire bazată pe expertiză și priorități 
politice; reamintește că, în temeiul 
articolului 17 din TUE, numărul 
portofoliilor ar trebui să se bazeze pe 
principiile bunei guvernanțe;

Or. en

Amendamentul 194
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. regretă faptul că atribuirea 
portofoliilor în cadrul Comisiei se face 
numai după o logică în care interesele 
naționale au prioritate față de interesul 
comun european;

9. regretă faptul că atribuirea 
portofoliilor în cadrul Comisiei se face 
numai după o logică în care interesele 
naționale au prioritate față de interesul 
comun european; reamintește că articolul 
17 alineatul (5) din TUE prevede 
limitarea practicii care constă în numirea 
unui comisar pentru fiecare stat membru; 
solicită Consiliului să adopte dispoziția 
prevăzută la articolul 17 alineatul (5) din 
TUE;

Or. en

Amendamentul 195
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. regretă faptul că atribuirea 
portofoliilor în cadrul Comisiei se face 
numai după o logică în care interesele 
naționale au prioritate față de interesul 
comun european;

9. regretă faptul că atribuirea 
portofoliilor în cadrul Comisiei se face 
numai după o logică în care înțelegerile 
dintre cele mai mari partide politice au 
prioritate față de interesul comun european;

Or. fr
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Amendamentul 196
Vladimír Bilčík

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. consideră că portofoliile 
comisarilor ar trebui să reflecte structura 
instituțională și a comitetelor din cadrul 
Parlamentului European;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. insistă ca tuturor alegătorilor 
europeni să li se permită să își voteze 
candidatul preferat la funcția de 
Președinte al Comisiei; afirmă, așadar, 
din nou că candidații cap de listă ar trebui 
să poată candida oficial la următoarele 
alegeri într-o circumscripție europeană 
comună în toate statele membre;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 198
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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10. insistă ca tuturor alegătorilor 
europeni să li se permită să își voteze 
candidatul preferat la funcția de 
Președinte al Comisiei; afirmă, așadar, 
din nou că candidații cap de listă ar trebui 
să poată candida oficial la următoarele 
alegeri într-o circumscripție europeană 
comună în toate statele membre;

eliminat

Or. es

Amendamentul 199
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. insistă ca tuturor alegătorilor 
europeni să li se permită să își voteze 
candidatul preferat la funcția de 
Președinte al Comisiei; afirmă, așadar, 
din nou că candidații cap de listă ar trebui 
să poată candida oficial la următoarele 
alegeri într-o circumscripție europeană 
comună în toate statele membre;

eliminat

Or. en

Amendamentul 200
Pedro Silva Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. insistă ca tuturor alegătorilor 
europeni să li se permită să își voteze 
candidatul preferat la funcția de 
Președinte al Comisiei; afirmă, așadar, 
din nou că candidații cap de listă ar trebui 
să poată candida oficial la următoarele 
alegeri într-o circumscripție europeană 

eliminat
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comună în toate statele membre;

Or. en

Amendamentul 201
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. insistă ca tuturor alegătorilor 
europeni să li se permită să își voteze 
candidatul preferat la funcția de Președinte 
al Comisiei; afirmă, așadar, din nou că 
candidații cap de listă ar trebui să poată 
candida oficial la următoarele alegeri într-o 
circumscripție europeană comună în toate 
statele membre;

10. insistă ca tuturor alegătorilor 
europeni să li se permită să își voteze 
candidatul preferat la funcția de Președinte 
al Comisiei; afirmă, așadar, din nou că 
candidații cap de listă ar trebui să poată 
candida oficial la următoarele alegeri într-o 
circumscripție europeană comună în toate 
statele membre, aleși de un partid sau de o 
mișcare politică europeană și care să 
reprezinte un program electoral european 
unificat, disponibil cel puțin în toate 
limbile oficiale ale UE; consideră că un 
număr limitat de deputați aleși în 
Parlamentul European într-o astfel de 
circumscripție electorală europeană ar fi 
candidații cu șansa de a ocupa funcțiile 
de președinte al Comisiei, de comisari și 
de președinți sau vicepreședinți ai 
grupurilor politice cu un grad ridicat de 
responsabilitate față de toți cetățenii UE, 
întrucât un număr mai mare de astfel de 
reprezentanți ar putea consolida rolul 
partidelor politice europene și ar stabili o 
diviziune a responsabilităților în 
circumscripțiile electorale, așa cum se 
întâmplă deja în prezent în 
circumscripțiile electorale mai mari, 
alcătuite din mai multe persoane, 
asigurând în ambele cazuri nivelul 
scontat de responsabilitate al 
reprezentanților aleși de către cetățenii 
din circumscripțiile lor electorale;

Or. en
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Amendamentul 202
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Gabriele Bischoff

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. insistă ca tuturor alegătorilor 
europeni să li se permită să își voteze 
candidatul preferat la funcția de Președinte 
al Comisiei; afirmă, așadar, din nou că 
candidații cap de listă ar trebui să poată 
candida oficial la următoarele alegeri într-o 
circumscripție europeană comună în toate 
statele membre;

10. insistă ca tuturor alegătorilor 
europeni să li se permită să își voteze 
candidatul preferat la funcția de Președinte 
al Comisiei; afirmă, așadar, din nou că 
candidații cap de listă ar trebui să poată 
candida oficial la următoarele alegeri într-o 
circumscripție europeană comună în toate 
statele membre; subliniază că, având în 
vedere sistemul electoral proporțional al 
UE, alegerea președintelui Comisiei 
Europene ar trebui să depindă de 
capacitatea sa de a fi sprijinit de o 
majoritate a deputaților în Parlamentului 
European;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. insistă ca tuturor alegătorilor 
europeni să li se permită să își voteze 
candidatul preferat la funcția de 
Președinte al Comisiei; afirmă, așadar, din 
nou că candidații cap de listă ar trebui să 
poată candida oficial la următoarele 
alegeri într-o circumscripție europeană 
comună în toate statele membre;

10. insistă ca tuturor alegătorilor 
europeni să li se permită să știe cine sunt 
candidații la președinția Comisiei 
Europene, oferindu-le opțiunea să voteze 
partidul politic al acestora; afirmă din nou 
că candidații cap de listă ar trebui să 
candideze oficial la alegerile europene;

Or. en
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Amendamentul 204
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că faptul de a acorda 
alegătorilor europeni un al doilea vot 
pentru listele transnaționale într-o 
circumscripție europeană comună, 
alcătuită din partide și mișcări politice 
europene, ar ridica alegerile europene 
peste nivelul unor campanii exclusiv 
naționale bazate pe interese naționale, în 
special dacă respectivii candidați cap de 
listă s-ar afla în fruntea acestor liste;

eliminat

Or. es

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

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că faptul de a acorda 
alegătorilor europeni un al doilea vot 
pentru listele transnaționale într-o 
circumscripție europeană comună, 
alcătuită din partide și mișcări politice 
europene, ar ridica alegerile europene 
peste nivelul unor campanii exclusiv 
naționale bazate pe interese naționale, în 
special dacă respectivii candidați cap de 
listă s-ar afla în fruntea acestor liste;

eliminat

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

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că faptul de a acorda 
alegătorilor europeni un al doilea vot 
pentru listele transnaționale într-o 
circumscripție europeană comună, 
alcătuită din partide și mișcări politice 
europene, ar ridica alegerile europene 
peste nivelul unor campanii exclusiv 
naționale bazate pe interese naționale, în 
special dacă respectivii candidați cap de 
listă s-ar afla în fruntea acestor liste;

eliminat

Or. en

Amendamentul 207
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că faptul de a acorda 
alegătorilor europeni un al doilea vot 
pentru listele transnaționale într-o 
circumscripție europeană comună, 
alcătuită din partide și mișcări politice 
europene, ar ridica alegerile europene 
peste nivelul unor campanii exclusiv 
naționale bazate pe interese naționale, în 
special dacă respectivii candidați cap de 
listă s-ar afla în fruntea acestor liste;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 208
Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Gabriele Bischoff, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că faptul de a acorda 
alegătorilor europeni un al doilea vot 
pentru listele transnaționale într-o 
circumscripție europeană comună, alcătuită 
din partide și mișcări politice europene, ar 
ridica alegerile europene peste nivelul 
unor campanii exclusiv naționale bazate pe 
interese naționale, în special dacă 
respectivii candidați cap de listă s-ar afla în 
fruntea acestor liste;

11. consideră că faptul de a acorda 
alegătorilor europeni un vot pentru listele 
transnaționale într-o circumscripție 
europeană comună, alcătuită din partide și 
mișcări politice europene, ar contribui la 
ridicarea alegerilor europene peste nivelul 
unor campanii exclusiv naționale bazate pe 
interese naționale, în special dacă 
respectivii candidați cap de listă s-ar afla în 
fruntea acestor liste; invită Comisia și 
Consiliul ca, în colaborare cu 
Parlamentul și în conformitate cu 
lucrările Conferinței privind viitorul 
Europei, să analizeze posibilitatea 
introducerii unei circumscripții electorale 
pan-europene pentru alegerile pentru 
Parlamentul European; subliniază că, 
dacă sunt introduse, listele transnaționale 
ar trebui să includă reguli care să asigure 
egalitatea de gen și echilibrul geografic;

Or. en

Amendamentul 209
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că faptul de a acorda 
alegătorilor europeni un al doilea vot 
pentru listele transnaționale într-o 
circumscripție europeană comună, alcătuită 
din partide și mișcări politice europene, ar 
ridica alegerile europene peste nivelul unor 
campanii exclusiv naționale bazate pe 

11. consideră că faptul de a acorda 
alegătorilor europeni un al doilea vot 
pentru listele transnaționale într-o 
circumscripție europeană comună, alcătuită 
din partide sau mișcări politice europene, 
ar ridica alegerile europene peste nivelul 
unor campanii exclusiv naționale bazate pe 
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interese naționale, în special dacă 
respectivii candidați cap de listă s-ar afla în 
fruntea acestor liste;

interese naționale vizând, în cele din urmă, 
consolidarea partidelor politice europene 
pentru a-și putea prezenta propriile liste 
electorale atât pentru circumscripțiile 
electorale transnaționale, cât și pentru 
circumscripțiile electorale naționale, în 
special dacă respectivii candidați cap de 
listă s-ar afla în fruntea acestor liste; 
consideră că normele privind elaborarea 
acestor liste transnaționale pot asigura cu 
ușurință echilibrul geografic;

Or. en

Amendamentul 210
Pedro Silva Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că faptul de a acorda 
alegătorilor europeni un al doilea vot 
pentru listele transnaționale într-o 
circumscripție europeană comună, 
alcătuită din partide și mișcări politice 
europene, ar ridica alegerile europene 
peste nivelul unor campanii exclusiv 
naționale bazate pe interese naționale, în 
special dacă respectivii candidați cap de 
listă s-ar afla în fruntea acestor liste;

11. consideră că eventuala elaborare a 
listelor transnaționale ar trebui discutate 
în cadrul Conferinței privind viitorul 
Europei;

Or. en

Amendamentul 211
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că faptul de a acorda 
alegătorilor europeni un al doilea vot 

11. consideră că faptul de a acorda 
alegătorilor europeni un al doilea vot 
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pentru listele transnaționale într-o 
circumscripție europeană comună, alcătuită 
din partide și mișcări politice europene, ar 
ridica alegerile europene peste nivelul 
unor campanii exclusiv naționale bazate 
pe interese naționale, în special dacă 
respectivii candidați cap de listă s-ar afla în 
fruntea acestor liste;

pentru listele transnaționale într-o 
circumscripție europeană comună, alcătuită 
din partide și mișcări politice europene, ar 
consolida dezbaterea democratică și 
valoarea alegerilor, în special dacă 
respectivii candidați cap de listă s-ar afla în 
fruntea acestor liste;

Or. fr

Amendamentul 212
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. scoate în evidență că modificările 
legislației UE propuse în prezentul raport, 
care reflectă rolul politic mai important al 
Comisiei în cadrul Uniunii, ar trebui să 
prevadă și responsabilitatea individuală și 
colectivă a Comisiei față de Parlament și 
Consiliu, precum și transformarea 
Consiliului într-o a doua cameră 
legislativă a Uniunii;

eliminat

Or. es

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. scoate în evidență că modificările 
legislației UE propuse în prezentul raport, 
care reflectă rolul politic mai important al 

eliminat
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Comisiei în cadrul Uniunii, ar trebui să 
prevadă și responsabilitatea individuală și 
colectivă a Comisiei față de Parlament și 
Consiliu, precum și transformarea 
Consiliului într-o a doua cameră 
legislativă a Uniunii;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. scoate în evidență că modificările 
legislației UE propuse în prezentul raport, 
care reflectă rolul politic mai important al 
Comisiei în cadrul Uniunii, ar trebui să 
prevadă și responsabilitatea individuală și 
colectivă a Comisiei față de Parlament și 
Consiliu, precum și transformarea 
Consiliului într-o a doua cameră 
legislativă a Uniunii;

12. scoate în evidență că modificările 
legislației UE propuse în prezentul raport 
ar trebui să prevadă transformarea 
Comisiei într-un simplu secretariat tehnic 
permanent, care să nu aibă rolul de a 
oferi un impuls politic;

Or. fr

Amendamentul 215
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. scoate în evidență că modificările 
legislației UE propuse în prezentul raport, 
care reflectă rolul politic mai important al 
Comisiei în cadrul Uniunii, ar trebui să 
prevadă și responsabilitatea individuală și 
colectivă a Comisiei față de Parlament și 
Consiliu, precum și transformarea 
Consiliului într-o a doua cameră legislativă 

12. scoate în evidență că modificările 
tratatelor UE propuse în prezentul raport, 
care reflectă rolul politic mai important al 
Comisiei în cadrul Uniunii, ar trebui să 
prevadă și responsabilitatea individuală și 
colectivă a Comisiei față de Parlament și 
Consiliu, precum și transformarea 
Consiliului într-o a doua cameră legislativă 
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a Uniunii; a Uniunii;

Or. fr

Amendamentul 216
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. propune reformarea Actului 
electoral și a deciziei privind componența 
Parlamentului European, prevăzând atât 
îmbunătățiri imediate pentru viitoarele 
alegeri, cât și o foaie de parcurs convenită 
și obligatorie care vizează îmbunătățiri 
după viitoarele alegeri;

Or. en

Amendamentul 217
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. recunoaște că, în pofida faptului 
că reforma convenită a legii electorale nu 
a fost încă ratificată de unele state 
membre, sunt necesare îmbunătățiri 
suplimentare, cum ar fi dispoziții privind 
votarea la distanță în circumstanțe 
specifice sau excepționale, precum și 
alegerile într-o circumscripție europeană 
comună;

eliminat

Or. es
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Amendamentul 218
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. recunoaște că, în pofida faptului că 
reforma convenită a legii electorale nu a 
fost încă ratificată de unele state membre, 
sunt necesare îmbunătățiri suplimentare, 
cum ar fi dispoziții privind votarea la 
distanță în circumstanțe specifice sau 
excepționale, precum și alegerile într-o 
circumscripție europeană comună;

13. recunoaște că, în pofida faptului că 
reforma convenită a legii electorale nu a 
fost încă ratificată de unele state membre, 
sunt necesare îmbunătățiri suplimentare, 
inclusiv dispoziții privind votarea la 
distanță în circumstanțe specifice sau 
excepționale, introducerea unor dispoziții 
pentru alegerile într-o circumscripție 
europeană comună, dispoziții pentru a 
asigura concediile parentale pentru 
deputați, norme comune de admitere a 
candidaților la alegeri, norme comune 
privind campaniile și finanțarea, precum 
și standarde armonizate pentru drepturile 
de vot pasive și active în toate statele 
membre ale UE, inclusiv prin reducerea 
la 16 ani a vârstei minime a alegătorilor 
în toate statele membre;

Or. en

Amendamentul 219
Samira Rafaela, Sandro Gozi

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. recunoaște că, în pofida faptului că 
reforma convenită a legii electorale nu a 
fost încă ratificată de unele state membre, 
sunt necesare îmbunătățiri suplimentare, 
cum ar fi dispoziții privind votarea la 
distanță în circumstanțe specifice sau 
excepționale, precum și alegerile într-o 
circumscripție europeană comună;

13. recunoaște că, în pofida faptului că 
reforma convenită a legii electorale nu a 
fost încă ratificată de unele state membre, 
sunt necesare îmbunătățiri suplimentare, 
cum ar fi dispoziții privind votarea la 
distanță în circumstanțe specifice sau 
excepționale, posibilitatea înlocuirii 
temporare a deputaților ca urmare a unei 
perioade de absență în caz de concediu de 
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maternitate, de paternitate sau în cazul 
unei boli grave, precum și alegerile într-o 
circumscripție europeană comună;

Or. en

Amendamentul 220
Pascal Durand

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. recunoaște că, în pofida faptului că 
reforma convenită a legii electorale nu a 
fost încă ratificată de unele state membre, 
sunt necesare îmbunătățiri suplimentare, 
cum ar fi dispoziții privind votarea la 
distanță în circumstanțe specifice sau 
excepționale, precum și alegerile într-o 
circumscripție europeană comună;

13. recunoaște că, în pofida faptului că 
reforma convenită a legii electorale nu a 
fost încă ratificată de unele state membre, 
sunt necesare îmbunătățiri suplimentare, 
cum ar fi dispoziții privind votarea la 
distanță în circumstanțe specifice sau 
excepționale, posibilitatea înlocuirii 
temporare a deputaților ca urmare a unei 
perioade de absență în caz de concediu de 
maternitate, de paternitate sau în cazul 
unei boli grave, precum și alegerile într-o 
circumscripție europeană comună;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. recunoaște că, în pofida faptului că 
reforma convenită a legii electorale nu a 
fost încă ratificată de unele state membre, 
sunt necesare îmbunătățiri suplimentare, 
cum ar fi dispoziții privind votarea la 

13. recunoaște că, în pofida faptului că 
reforma convenită a legii electorale nu a 
fost încă ratificată de unele state membre, 
ar trebui analizată posibilitatea unor 
îmbunătățiri suplimentare în cadrul 
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distanță în circumstanțe specifice sau 
excepționale, precum și alegerile într-o 
circumscripție europeană comună;

Conferinței privind viitorul Europei;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. recunoaște că, în pofida faptului că 
reforma convenită a legii electorale nu a 
fost încă ratificată de unele state membre, 
sunt necesare îmbunătățiri suplimentare, 
cum ar fi dispoziții privind votarea la 
distanță în circumstanțe specifice sau 
excepționale, precum și alegerile într-o 
circumscripție europeană comună;

13. recunoaște că, în pofida faptului că 
reforma convenită a legii electorale nu a 
fost încă ratificată de unele state membre, 
sunt necesare îmbunătățiri suplimentare, 
cum ar fi dispoziții privind metode 
alternative de votare, inclusiv în 
circumstanțe specifice sau excepționale, 
pentru a stimula creșterea gradului de 
participare al alegătorilor, precum și 
alegerile într-o circumscripție europeană 
comună;

Or. en

Amendamentul 223
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. recunoaște că, în pofida faptului că 
reforma convenită a legii electorale nu a 
fost încă ratificată de unele state membre, 
sunt necesare îmbunătățiri suplimentare, 
cum ar fi dispoziții privind votarea la 
distanță în circumstanțe specifice sau 
excepționale, precum și alegerile într-o 
circumscripție europeană comună;

13. recunoaște că, în pofida faptului că 
reforma convenită a legii electorale nu a 
fost încă ratificată de unele state membre, 
sunt necesare îmbunătățiri suplimentare, 
cum ar fi dispoziții privind votarea la 
distanță în circumstanțe specifice sau 
excepționale;
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. recunoaște că, în pofida faptului că 
reforma convenită a legii electorale nu a 
fost încă ratificată de unele state membre, 
sunt necesare îmbunătățiri suplimentare, 
cum ar fi dispoziții privind votarea la 
distanță în circumstanțe specifice sau 
excepționale, precum și alegerile într-o 
circumscripție europeană comună;

13. recunoaște că, în pofida faptului că 
reforma convenită a legii electorale nu a 
fost încă ratificată de unele state membre, 
sunt necesare îmbunătățiri suplimentare, 
cum ar fi dispoziții privind votarea la 
distanță în circumstanțe specifice sau 
excepționale;

Or. fr

Amendamentul 225
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. regretă faptul că, deși minoritățile 
reprezintă aproximativ 10 % din populația 
totală a UE, reprezentanții aleși ai 
acestora alcătuiesc doar aproximativ 5 % 
din numărul deputaților în Parlamentul 
European 1a; subliniază, în această 
privință, bariera eficace pe care o 
reprezintă pragurile electorale pentru 
partidele care reprezintă comunitățile 
minorităților ce candidează în 
circumscripții electorale naționale unice; 
menționează câteva exemple de bune 
practici în acest sens, în cazul în care se 
aplică praguri speciale pentru partidele 
care reprezintă comunități lingvistice sau 
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minorități lingvistice sau naționale 
recunoscute, așa cum este cazul în Italia 
sau Belgia; consideră că instituțiile UE ar 
trebui să ofere recomandări statelor 
membre în acest sens;
_________________
1a https://www.enar-eu.org/ENAR-s-
Election-Analysis-Ethnic-minorities-in-
the-new-European-Parliament-2019

Or. en

Amendamentul 226
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. salută gradul mare de participare 
al alegătorilor tineri la alegerile europene 
din 2019; regretă că vârsta medie a 
deputaților nu reflectă pe deplin acest 
interes crescut al alegătorilor tineri; 
încurajează partidele politice să țină 
seama de faptul că vârsta candidaților ar 
trebui să reflecte diversitatea alegătorilor; 
invită cele 13 state membre care au impus 
candidaților să aibă vârsta peste 18 ani să 
reduce această vârstă minimă la 18 ani;

Or. en

Amendamentul 227
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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13b. consideră că creșterea participării 
tinerilor la alegeri, apariția de noi 
dezbateri, partide și mișcări politice 
necesită reformarea Actului electoral 
pentru a facilita accesul la alegerile 
europene fără praguri electorale, 
permițând astfel realizarea inovării 
politice și la nivel european și punerea la 
dispoziția alegătorilor europeni a unui 
număr mai mare de opțiuni;

Or. en

Amendamentul 228
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. regretă profund că există încă 
state membre în Uniunea Europeană a 
căror legislație electorală interzice 
utilizarea limbii materne de către 
minoritățile naționale în cadrul 
campaniilor electorale; consideră că 
aceste practici sunt discriminatorii, 
creează bariere electorale nejustificate și 
limitează accesul la alegători și, prin 
urmare, participarea politică la alegeri și 
nu numai;

Or. en

Amendamentul 229
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13c. recomandă înființarea unei 



AM\1210438RO.docx 119/140 PE655.711v01-00

RO

autorități electorale europene cu un 
mandat de monitorizare a punerii în 
aplicare a orientărilor și a dispozițiilor 
referitoare la legislația electorală 
europeană, de înregistrare a listelor 
utilizate în circumscripția electorală 
comună și de monitorizare a conformității 
acestora cu normele aplicabile; 
recomandă consolidarea suplimentară a 
mecanismelor de schimb între birourile 
electorale naționale sub coordonarea 
biroului electoral european;

Or. en

Amendamentul 230
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 13 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13c. reamintește dificultățile deosebite 
cu care se confruntă romii în domeniul 
participării politice, în special în ceea ce 
privește accesarea procedurilor de 
înregistrare a alegătorilor, printre altele, 
din cauza lipsei documentelor de 
identitate; invită statele membre să 
consolideze educația și participarea la vot 
a alegătorilor romi;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia act de eforturile depuse de 14. ia act de eforturile depuse de 
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Comisie și de alte instituții pentru a 
combate amestecul extern pe durata 
campaniei electorale; reliefează, însă, că 
resursele financiare și umane necesare 
pentru a contracara aceste atacuri asupra 
democrației europene, inclusiv la nivel 
național, depășesc de multe ori resursele 
europene cumulate destinate acestui scop; 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
crească semnificativ finanțarea pe care o 
pun la dispoziție pentru combaterea 
amestecului extern;

Comisie și de alte instituții pentru a 
combate amestecul extern pe durata 
campaniei electorale;

Or. fr

Amendamentul 232
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia act de eforturile depuse de 
Comisie și de alte instituții pentru a 
combate amestecul extern pe durata 
campaniei electorale; reliefează, însă, că 
resursele financiare și umane necesare 
pentru a contracara aceste atacuri asupra 
democrației europene, inclusiv la nivel 
național, depășesc de multe ori resursele 
europene cumulate destinate acestui scop; 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
crească semnificativ finanțarea pe care o 
pun la dispoziție pentru combaterea 
amestecului extern;

14. ia act de eforturile depuse de 
Comisie și de alte instituții pentru a 
combate amestecul extern pe durata 
campaniei electorale; reliefează, însă, că 
resursele financiare și umane necesare 
pentru a contracara aceste atacuri asupra 
democrației europene, inclusiv la nivel 
național, depășesc de multe ori resursele 
europene cumulate destinate acestui scop; 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
crească semnificativ finanțarea pe care o 
pun la dispoziția autorităților lor naționale 
pentru combaterea amestecului extern; 
subliniază, ca aspect prioritar, nevoia de a 
îmbunătăți educația în domeniul mass-
mediei și educația civică prin intermediul 
culturii și al educației școlare încă de la o 
vârstă fragedă, pentru a dezvolta gândirea 
critică și pentru a permite cetățenilor să 
identifice informațiile furnizate de 
mijloacele de comunicare în masă care nu 
dispun de surse și de legături către 
informații verificabile;
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Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia act de eforturile depuse de 
Comisie și de alte instituții pentru a 
combate amestecul extern pe durata 
campaniei electorale; reliefează, însă, că 
resursele financiare și umane necesare 
pentru a contracara aceste atacuri asupra 
democrației europene, inclusiv la nivel 
național, depășesc de multe ori resursele 
europene cumulate destinate acestui scop; 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
crească semnificativ finanțarea pe care o 
pun la dispoziție pentru combaterea 
amestecului extern;

14. își exprimă profunda îngrijorare 
cu privire la faptul că apar în mod 
continuu dovezi privind ingerințele și 
campaniile de dezinformare, adesea 
însoțite de indicii ale unor ingerințe 
străine, în perioada premergătoare 
alegerilor europene din 2019; ia act de 
eforturile depuse de Comisie și de alte 
instituții pentru a combate amestecul extern 
pe durata campaniei electorale; reliefează, 
însă, că resursele financiare și umane 
necesare pentru a contracara aceste atacuri 
asupra democrației europene, inclusiv la 
nivel național, depășesc de multe ori 
resursele europene cumulate destinate 
acestui scop; îndeamnă Comisia și statele 
membre să crească semnificativ finanțarea 
pentru combaterea amestecului extern;

Or. en

Amendamentul 234
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia act de eforturile depuse de 
Comisie și de alte instituții pentru a 
combate amestecul extern pe durata 
campaniei electorale; reliefează, însă, că 
resursele financiare și umane necesare 

14. ia act de eforturile depuse de 
Comisie și de alte instituții pentru a 
combate amestecul extern pe durata 
campaniei electorale, în special prin 
intermediul grupului operativ East 
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pentru a contracara aceste atacuri asupra 
democrației europene, inclusiv la nivel 
național, depășesc de multe ori resursele 
europene cumulate destinate acestui scop; 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
crească semnificativ finanțarea pe care o 
pun la dispoziție pentru combaterea 
amestecului extern;

StratCom al SEAE și al noii autorități 
electorale; reliefează, însă, că resursele 
financiare și umane necesare pentru a 
contracara aceste atacuri asupra 
democrației europene, inclusiv la nivel 
național, depășesc de multe ori resursele 
europene cumulate destinate acestui scop; 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
crească semnificativ finanțarea pe care o 
pun la dispoziție pentru combaterea 
amestecului extern;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia act de eforturile depuse de 
Comisie și de alte instituții pentru a 
combate amestecul extern pe durata 
campaniei electorale; reliefează, însă, că 
resursele financiare și umane necesare 
pentru a contracara aceste atacuri asupra 
democrației europene, inclusiv la nivel 
național, depășesc de multe ori resursele 
europene cumulate destinate acestui scop; 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
crească semnificativ finanțarea pe care o 
pun la dispoziție pentru combaterea 
amestecului extern;

14. salută eforturile depuse de Comisie 
și de alte instituții pentru a combate 
amestecul extern pe durata campaniei 
electorale; reliefează, însă, că resursele 
financiare și umane necesare pentru a 
contracara aceste atacuri asupra 
democrației europene, inclusiv la nivel 
național, depășesc de multe ori resursele 
europene cumulate destinate acestui scop; 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
crească semnificativ finanțarea pe care o 
pun la dispoziție pentru combaterea 
amestecului extern;

Or. en

Amendamentul 236
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. consideră că ingerința nelegitimă 
în procesele electorale nu este un 
fenomen exclusiv străin; consideră că 
algoritmii care promovează conținutul pe 
platformele de comunicare socială trebuie 
analizați și, dacă este cazul, reglementați 
pentru a se asigura că informațiile 
furnizate cetățenilor nu sunt părtinitoare 
și le protejează dreptul la informare în 
timpul și după campaniile electorale;

Or. en

Amendamentul 237
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. consideră că dificultățile 
întâmpinate în ceea ce privește 
publicitatea politică pe platformele de 
comunicare socială demonstrează 
necesitatea armonizării regulilor 
campaniei la nivelul întregii Uniuni, în 
special deoarece alegerile europene 
conduc de facto la campanii pan-
europene în care necesitatea respectării a 
27 de regimuri juridice diferite într-un 
spațiu digital creează obstacole și 
insecuritate juridică pentru partidele și 
mișcările politice;

Or. en

Amendamentul 238
Jorge Buxadé Villalba
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Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă Comisia și Consiliul să 
ia în considerare, în concordanță cu 
activitatea Comisiei speciale pentru 
ingerințe externe și dezinformare, 
posibilitatea de a crea de urgență o 
organizație europeană menită să combată 
amestecul extern; încurajează Comisia și 
Consiliul să colaboreze mult mai strâns 
cu Parlamentul referitor la aceste aspecte, 
deoarece protecția instituțiilor noastre 
democratice este o competență de bază a 
Parlamentului European;

eliminat

Or. es

Amendamentul 239
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă Comisia și Consiliul să ia 
în considerare, în concordanță cu 
activitatea Comisiei speciale pentru 
ingerințe externe și dezinformare, 
posibilitatea de a crea de urgență o 
organizație europeană menită să combată 
amestecul extern; încurajează Comisia și 
Consiliul să colaboreze mult mai strâns cu 
Parlamentul referitor la aceste aspecte, 
deoarece protecția instituțiilor noastre 
democratice este o competență de bază a 
Parlamentului European;

15. îndeamnă Comisia și Consiliul să ia 
în considerare, în concordanță cu 
activitatea Comisiei speciale pentru 
ingerințe externe și dezinformare, 
posibilitatea de a crea de urgență o 
organizație europeană menită să combată 
amestecul extern; încurajează Comisia și 
Consiliul să colaboreze mult mai strâns cu 
Parlamentul referitor la aceste aspecte, 
deoarece protecția instituțiilor noastre 
democratice este o competență de bază a 
Parlamentului European; subliniază că 
înființarea unor agenții la nivel european 
pentru orice problemă nouă nu reprezintă 
un panaceu și că, în acest caz, mult mai 
eficient ar fi să se propună ferm 
introducerea unor garanții pentru Google, 
Apple, Facebook, Amazon și Microsoft 
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(GAFAM), de exemplu prin instituirea 
unor etichete de transparență;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă Comisia și Consiliul să 
ia în considerare, în concordanță cu 
activitatea Comisiei speciale pentru 
ingerințe externe și dezinformare, 
posibilitatea de a crea de urgență o 
organizație europeană menită să combată 
amestecul extern; încurajează Comisia și 
Consiliul să colaboreze mult mai strâns cu 
Parlamentul referitor la aceste aspecte, 
deoarece protecția instituțiilor noastre 
democratice este o competență de bază a 
Parlamentului European;

15. încurajează Comisia și Consiliul să 
colaboreze mult mai strâns cu Parlamentul 
referitor la aceste aspecte privind 
ingerințele, deoarece protecția instituțiilor 
noastre democratice este o competență de 
bază a Parlamentului European;

Or. fr

Amendamentul 241
Gabriele Bischoff

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă Comisia și Consiliul să 
ia în considerare, în concordanță cu 
activitatea Comisiei speciale pentru 
ingerințe externe și dezinformare, 
posibilitatea de a crea de urgență o 
organizație europeană menită să combată 
amestecul extern; încurajează Comisia și 
Consiliul să colaboreze mult mai strâns cu 

15. încurajează Comisia și Consiliul să 
colaboreze mult mai strâns cu Parlamentul 
în lupta împotriva ingerințelor externe, 
deoarece protecția instituțiilor noastre 
democratice este o competență de bază a 
Parlamentului European;
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Parlamentul referitor la aceste aspecte, 
deoarece protecția instituțiilor noastre 
democratice este o competență de bază a 
Parlamentului European;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă Comisia și Consiliul să ia 
în considerare, în concordanță cu 
activitatea Comisiei speciale pentru 
ingerințe externe și dezinformare, 
posibilitatea de a crea de urgență o 
organizație europeană menită să combată 
amestecul extern; încurajează Comisia și 
Consiliul să colaboreze mult mai strâns 
cu Parlamentul referitor la aceste aspecte, 
deoarece protecția instituțiilor noastre 
democratice este o competență de bază a 
Parlamentului European;

15. îndeamnă Comisia și Consiliul să ia 
toate măsurile necesare pentru a combate 
în mod eficient ingerințele externe și 
pentru a pune în aplicare recomandările 
făcute de către Comisia specială pentru 
ingerințe externe a Parlamentului 
European în toate procesele democratice 
din Uniunea Europeană, inclusiv 
dezinformarea, imediat după formularea 
concluziilor sale și înainte de următoarele 
alegeri europene;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă Comisia și Consiliul să ia 
în considerare, în concordanță cu 
activitatea Comisiei speciale pentru 
ingerințe externe și dezinformare, 

15. îndeamnă Comisia și Consiliul să se 
implice pe deplin, împreună  cu Comisia 
specială pentru ingerințe externe și 
dezinformare nou înființată a 
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posibilitatea de a crea de urgență o 
organizație europeană menită să combată 
amestecul extern; încurajează Comisia și 
Consiliul să colaboreze mult mai strâns cu 
Parlamentul referitor la aceste aspecte, 
deoarece protecția instituțiilor noastre 
democratice este o competență de bază a 
Parlamentului European;

Parlamentului și să ia în considerare 
rezultatul activității sale; încurajează 
Comisia și Consiliul să colaboreze mult 
mai strâns cu Parlamentul referitor la 
aceste aspecte, deoarece protecția 
instituțiilor noastre democratice este o 
competență de bază a Parlamentului 
European;

Or. en

Amendamentul 244
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. îndeamnă Comisia și Consiliul să ia 
în considerare, în concordanță cu 
activitatea Comisiei speciale pentru 
ingerințe externe și dezinformare, 
posibilitatea de a crea de urgență o 
organizație europeană menită să combată 
amestecul extern; încurajează Comisia și 
Consiliul să colaboreze mult mai strâns cu 
Parlamentul referitor la aceste aspecte, 
deoarece protecția instituțiilor noastre 
democratice este o competență de bază a 
Parlamentului European;

15. îndeamnă Comisia și Consiliul să ia 
în considerare, în concordanță cu 
activitatea Comisiei speciale pentru 
ingerințe externe și dezinformare, 
posibilitatea de a crea de urgență o 
autoritate electorală europeană puternică 
menită să combată amestecul extern; 
încurajează Comisia și Consiliul să 
colaboreze mult mai strâns cu Parlamentul 
referitor la aceste aspecte, deoarece 
protecția instituțiilor noastre democratice 
este o competență de bază a Parlamentului 
European;

Or. en

Amendamentul 245
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. recunoaște rolul important pe care eliminat
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îl au partidele și fundațiile politice 
europene în promovarea unei dezbateri 
politice europene; evidențiază însă că, din 
cauza măsurilor restrictive adoptate la 
nivel european și național, partidele 
politice europene nu pot participa pe 
deplin la campaniile electorale europene; 
în plus, accentuează că acestea nu au voie 
să facă campanie în referendumurile ce 
privesc chestiuni europene, inclusiv în 
cazul acordurilor de comerț internațional 
sau al referendumului din 2016 din 
Regatul Unit privind apartenența la UE;

Or. es

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. recunoaște rolul important pe care îl 
au partidele și fundațiile politice europene 
în promovarea unei dezbateri politice 
europene; evidențiază însă că, din cauza 
măsurilor restrictive adoptate la nivel 
european și național, partidele politice 
europene nu pot participa pe deplin la 
campaniile electorale europene; în plus, 
accentuează că acestea nu au voie să facă 
campanie în referendumurile ce privesc 
chestiuni europene, inclusiv în cazul 
acordurilor de comerț internațional sau al 
referendumului din 2016 din Regatul Unit 
privind apartenența la UE;

16. recunoaște rolul important pe care îl 
au partidele și fundațiile politice europene 
în promovarea unei dezbateri politice 
europene; evidențiază însă că, din cauza 
măsurilor restrictive adoptate la nivel 
european și național, partidele politice 
europene nu pot participa pe deplin la 
campaniile electorale europene; în plus, 
accentuează că acestea nu au voie să facă 
campanie în referendumurile ce privesc 
chestiuni europene, inclusiv în cazul 
acordurilor de comerț internațional sau al 
referendumului din 2016 din Regatul Unit 
privind apartenența la UE; solicită o 
aliniere suplimentară a legislației la nivel 
național și la nivelul UE cu scopul de a 
garanta condiții de concurență echitabile 
la nivelul întregii UE pentru alegerile 
europene; propune ca vizibilitatea 
partidelor politice europene să fie sporită 
prin afișarea denumirilor și a logo-urilor 
lor pe buletinele de vot și recomandă ca 
aceleași informații să fie afișate, de 
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asemenea, pe toate materialele utilizate în 
campaniile electorale europene;

Or. en

Amendamentul 247
Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. recunoaște rolul important pe care îl 
au partidele și fundațiile politice europene 
în promovarea unei dezbateri politice 
europene; evidențiază însă că, din cauza 
măsurilor restrictive adoptate la nivel 
european și național, partidele politice 
europene nu pot participa pe deplin la 
campaniile electorale europene; în plus, 
accentuează că acestea nu au voie să facă 
campanie în referendumurile ce privesc 
chestiuni europene, inclusiv în cazul 
acordurilor de comerț internațional sau al 
referendumului din 2016 din Regatul Unit 
privind apartenența la UE;

16. recunoaște rolul important pe care îl 
au partidele și fundațiile politice europene 
în promovarea unei dezbateri politice 
europene; evidențiază însă că, din cauza 
măsurilor restrictive adoptate la nivel 
european și național, partidele politice 
europene nu pot participa pe deplin la 
campaniile electorale europene; în plus, 
accentuează că acestea nu au voie să facă 
campanie în referendumurile ce privesc 
chestiuni europene;

Or. fr

Amendamentul 248
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. recunoaște rolul important pe care îl 
au partidele și fundațiile politice europene 
în promovarea unei dezbateri politice 
europene; evidențiază însă că, din cauza 
măsurilor restrictive adoptate la nivel 
european și național, partidele politice 

16. recunoaște rolul important pe care îl 
au partidele, mișcările și fundațiile politice 
europene în promovarea unei dezbateri 
politice europene; evidențiază însă că, din 
cauza măsurilor restrictive adoptate la nivel 
european și național, partidele politice 
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europene nu pot participa pe deplin la 
campaniile electorale europene; în plus, 
accentuează că acestea nu au voie să facă 
campanie în referendumurile ce privesc 
chestiuni europene, inclusiv în cazul 
acordurilor de comerț internațional sau al 
referendumului din 2016 din Regatul Unit 
privind apartenența la UE;

europene nu pot participa pe deplin la 
campaniile electorale europene; în plus, 
accentuează că acestea nu au voie să facă 
campanie în referendumurile ce privesc 
chestiuni europene, cum ar fi acordurile 
de comerț internațional sau referendumul 
din 2016 din Regatul Unit privind 
apartenența la UE;

Or. en

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. consideră că manifestele partidelor 
politice europene ar trebui să fie 
cunoscute înainte de alegeri, ceea ce 
necesită reguli clare și transparente 
privind campaniile; subliniază că regulile 
electorale europene promovează 
democrația partidelor europene, inclusiv 
prin impunerea obligației ca partidele 
care participă la alegerile europene și 
logoul partidului european să apară 
(alături de cel național) pe buletinul de 
vot;

Or. en

Amendamentul 250
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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17. propune să se modifice 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
1141/2014 privind statutul și finanțarea 
partidelor politice europene16 și a 
fundațiilor politice europene pentru a 
permite partidelor și fundațiilor politice 
europene să participe pe deplin la spațiul 
politic european, făcându-le totodată 
finanțarea mai transparentă, mai ales 
când aceasta provine de la partide 
membre din afara UE;

eliminat

_________________
16 JO L 317, 4.11.2014, p. 1.

Or. es

Amendamentul 251
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. propune să se modifice 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
1141/2014 privind statutul și finanțarea 
partidelor politice europene și a fundațiilor 
politice europene pentru a permite 
partidelor și fundațiilor politice europene16 
să participe pe deplin la spațiul politic 
european, făcându-le totodată finanțarea 
mai transparentă, mai ales când aceasta 
provine de la partide membre din afara UE;

17. propune să se modifice 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
1141/2014 privind statutul și finanțarea 
partidelor politice europene și a fundațiilor 
politice europene pentru a permite 
partidelor și fundațiilor politice europene 
să participe pe deplin la spațiul politic 
european, să organizeze campanii și să 
poată beneficia de fonduri pentru 
campanii la nivel transfrontalier și să 
poată participa la alegerile europene, 
făcându-le finanțarea mai transparentă, mai 
ales când aceasta provine de la partide 
membre din afara UE, și să interzică 
donațiile din partea entităților juridice; 
subliniază, cu toate acestea, că ar trebui 
să se permită ca taxele de membru să fie 
plătite de partidele din țări terțe, în 
vederea încurajării legăturilor cu 
partidele naționale din țările candidate 
actuale și viitoare;
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_________________
16 JO L 317, 4.11.2014, p. 1.

Or. en

Amendamentul 252
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. propune să se modifice 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
1141/2014 privind statutul și finanțarea 
partidelor politice europene și a fundațiilor 
politice europene16 pentru a permite 
partidelor și fundațiilor politice europene 
să participe pe deplin la spațiul politic 
european, făcându-le totodată finanțarea 
mai transparentă, mai ales când aceasta 
provine de la partide membre din afara UE;

17. propune să se modifice 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
1141/2014 privind statutul și finanțarea 
partidelor politice europene și a fundațiilor 
politice europene16 pentru a permite 
partidelor și fundațiilor politice europene 
să participe pe deplin la spațiul politic 
european, făcându-le totodată finanțarea 
mai transparentă, mai ales în ceea ce 
privește gestionarea fondurilor din 
bugetul european și atunci când aceasta 
provine de la partide membre din afara UE;

_________________ _________________
16 JO L 317, 4.11.2014, p. 1. 16 JO L 317, 4.11.2014, p. 1.

Or. it

Amendamentul 253
Gerolf Annemans, Gilles Lebreton

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. propune să se modifice 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
1141/2014 privind statutul și finanțarea 
partidelor politice europene și a fundațiilor 
politice europene16 pentru a permite 
partidelor și fundațiilor politice europene 

17. propune să se modifice 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
1141/2014 privind statutul și finanțarea 
partidelor politice europene și a fundațiilor 
politice europene16 pentru a permite 
partidelor și fundațiilor politice europene 
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să participe pe deplin la spațiul politic 
european, făcându-le totodată finanțarea 
mai transparentă, mai ales când aceasta 
provine de la partide membre din afara UE;

să sporească transparența finanțării lor, 
mai ales când aceasta provine de la partide 
membre din afara UE;

_________________ _________________
16 JO L 317, 4.11.2014, p. 1. 16 JO L 317, 4.11.2014, p. 1.

Or. fr

Amendamentul 254
Loránt Vincze

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază că manifestele 
partidelor europene nu sunt încă o parte 
relevantă a dezbaterii politice înaintea 
alegerilor; regretă profund cazurile în 
care o astfel de dezbatere s-a concentrat 
pe teme naționale, neglijând aspectele 
UE, fără nicio legătură directă cu 
elaborarea politicilor UE; consideră că 
dimensiunea europeană a alegerilor poate 
fi îmbunătățită în mod semnificativ prin 
furnizarea mai multor informații 
cetățenilor cu privire la deciziile luate de 
UE și cu privire la impactul acestor decizii 
asupra vieții lor de zi cu zi;

Or. en

Amendamentul 255
Gerolf Annemans, Gilles Lebreton

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază totuși că acest 
regulament care datează din 2014 a fost 
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deja modificat de două ori1a; este 
preocupat de faptul că ultima modificare 
a fost efectuată cu doar două luni 
înaintea alegerilor europene din mai 
2019, în contradicție cu recomandările 
Comisiei de la Veneția2b; atrage atenția 
asupra faptului că o nouă revizuire nu ar 
consolida încrederea cetățenilor în 
partidele și în fundațiile europene;
_________________
1a JO L 114I, 4.5.2018, p. 1. JO L 85I, 
27.3.2019, p. 7
2b „Stabilitatea legislației este o condiție 
determinantă pentru credibilitatea 
proceselor electorale. Prin urmare, este 
important să se asigure stabilitatea 
legislației electorale pentru a o proteja 
împotriva manipulării politice.” Linii 
directoare comune privind prevenirea și 
reacția la utilizarea abuzivă a resurselor 
administrative în cursul proceselor 
electorale, Studiul nr. 778/2014 al 
Comisiei de la Veneția – Strasbourg, 
Varșovia, 14 martie 2016.

Or. fr

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. consideră că introducerea unei 
săptămâni europene anuale care să se 
desfășoare simultan în toate parlamentele 
naționale, cu dezbateri între deputați, 
comisari europeni, deputați în 
Parlamentul European și reprezentanți ai 
societății civile cu privire la programul de 
lucru al Comisiei ar sprijini crearea unor 
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sfere publice interparlamentare conectate, 
precum și îmbunătățirea comunicării 
acțiunilor europene la nivel național;

Or. en

Amendamentul 257
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. solicită o strategie coordonată la 
nivel european pentru a asigura 
acoperirea mediatică a alegerilor 
europene, în special prin asigurarea 
faptului că sunt dezbătute platformele 
politice ale diferitelor forțe politice 
europene, că sunt invitați candidații care 
participă la alegerile europene din diferite 
state membre și că sunt acoperite 
evenimentele de campanie;

Or. en

Amendamentul 258
Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. încurajează instituțiile publice de 
radiodifuziune să găzduiască și să 
difuzeze dezbateri între candidații cap de 
listă, precum și între candidații care 
participă pentru funcția de deputat în 
Parlamentul European, ca parte a 
mandatului lor de a informa publicul;
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că rezultatul alegerilor 
europene este un semnal clar că este nevoie 
de o reflecție instituțională profundă, care 
să le permită cetățenilor, societății civile și 
reprezentanților lor să modeleze viitorul 
Uniunii; invită, prin urmare, toți partenerii 
instituționali să își asume responsabilitatea 
și să prezinte o Conferință ambițioasă 
privind viitorul Europei;

18. consideră că rezultatul alegerilor 
europene este un semnal clar că este nevoie 
de o reflecție instituțională profundă, care 
să le permită cetățenilor, societății civile și 
reprezentanților lor să modeleze viitorul 
Uniunii; subliniază că pandemia de Covid-
19 a sporit urgența unui proces de 
reformă instituțională la nivel european; 
invită, prin urmare, toți partenerii 
instituționali să își asume responsabilitatea 
și să prezinte un cadru ambițios pentru 
Conferința privind viitorul Europei și să 
monitorizeze concluziile sale pentru a 
realiza schimbări semnificative și 
tangibile în politicile și arhitectura 
instituțională a UE; consideră că, în urma 
crizei generate de Covid-19, Conferința 
privind viitorul Europei va reprezenta o 
oportunitate pentru o reflecție 
aprofundată asupra redresării europene, 
în special asupra necesității de a examina 
din nou modelul socio-economic 
european orientat spre solidaritate și 
coeziune;

Or. en

Amendamentul 260
Jorge Buxadé Villalba

Propunere de rezoluție
Punctul 18
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că rezultatul alegerilor 
europene este un semnal clar că este nevoie 
de o reflecție instituțională profundă, care 
să le permită cetățenilor, societății civile și 
reprezentanților lor să modeleze viitorul 
Uniunii; invită, prin urmare, toți partenerii 
instituționali să își asume 
responsabilitatea și să prezinte o 
Conferință ambițioasă privind viitorul 
Europei;

18. consideră că rezultatul alegerilor 
europene este un semnal clar că este nevoie 
de o reflecție instituțională profundă, care 
să le permită cetățenilor, societății civile și 
reprezentanților lor să modeleze viitorul 
Uniunii; subliniază că actuala 
configurație a Parlamentului arată că o 
mare parte a cetățenilor statelor membre 
nu consideră că soluția problemelor lor ar 
depinde de o integrare europeană mai 
profundă, ci mai degrabă de realizarea 
unei acțiuni comune și eficiente în cazul 
în care aceasta ar genera valoare 
adăugată europeană. invită, prin urmare, 
toți partenerii instituționali să organizeze, 
după criza provocată de coronavirus, o 
Conferință ambițioasă privind viitorul 
Europei în care să nu existe opinii 
prestabilite și în care toate ideile să fie 
dezbătute în mod liber.

Or. es

Amendamentul 261
Leila Chaibi

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că rezultatul alegerilor 
europene este un semnal clar că este nevoie 
de o reflecție instituțională profundă, care 
să le permită cetățenilor, societății civile și 
reprezentanților lor să modeleze viitorul 
Uniunii; invită, prin urmare, toți partenerii 
instituționali să își asume responsabilitatea 
și să prezinte o Conferință ambițioasă 
privind viitorul Europei;

18. consideră că rezultatul alegerilor 
europene este un semnal clar că este nevoie 
de o reflecție instituțională profundă, care 
să le permită cetățenilor, societății civile și 
reprezentanților lor să modeleze, prin 
consultări democratice naționale, viitorul 
Uniunii; invită, prin urmare, toți partenerii 
instituționali să își asume responsabilitatea 
și să prezinte o Conferință ambițioasă 
privind viitorul Europei, lăsând deschise 
toate posibilitățile de a răspunde 
provocărilor cruciale ale UE, cum ar fi 
dumpingul social, inegalitățile și 
schimbările climatice;
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Or. fr

Amendamentul 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

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că rezultatul alegerilor 
europene este un semnal clar că este 
nevoie de o reflecție instituțională 
profundă, care să le permită cetățenilor, 
societății civile și reprezentanților lor să 
modeleze viitorul Uniunii; invită, prin 
urmare, toți partenerii instituționali să își 
asume responsabilitatea și să prezinte o 
Conferință ambițioasă privind viitorul 
Europei;

18. consideră că rezultatul alegerilor 
europene reprezintă o oportunitate pentru 
o reflecție profundă cu privire la viitorul 
Uniunii; invită, prin urmare, toți partenerii 
instituționali să își asume responsabilitatea 
și să prezinte o Conferință ambițioasă 
privind viitorul Europei interactivă și 
favorabilă incluziunii, deschisă 
cetățenilor, societății civile și 
reprezentanților acestora și care poate să 
consolideze democrația reprezentativă, 
precum și reziliența UE, prin obținerea 
unor rezultate tangibile pentru cetățenii 
săi, inclusiv în ceea ce privește protecția 
sănătății și securitatea;

Or. en

Amendamentul 263
Fabio Massimo Castaldo, Sabrina Pignedoli

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că rezultatul alegerilor 
europene este un semnal clar că este nevoie 
de o reflecție instituțională profundă, care 
să le permită cetățenilor, societății civile și 
reprezentanților lor să modeleze viitorul 
Uniunii; invită, prin urmare, toți partenerii 

18. consideră că rezultatul alegerilor 
europene este un semnal clar că este nevoie 
de o reflecție instituțională profundă, care 
să le permită cetățenilor, societății civile și 
reprezentanților lor să modeleze viitorul 
Uniunii; consideră că rezultatul alegerilor 
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instituționali să își asume responsabilitatea 
și să prezinte o Conferință ambițioasă 
privind viitorul Europei;

europene este un semnal clar că este nevoie 
de o reflecție instituțională profundă, care 
să le permită cetățenilor, societății civile și 
reprezentanților lor să modeleze viitorul 
Uniunii, care să nu se limiteze în efortul 
de a face o schimbare concretă, necesară 
pentru a da un nou impuls proiectului 
european;

Or. it

Amendamentul 264
Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că rezultatul alegerilor 
europene este un semnal clar că este nevoie 
de o reflecție instituțională profundă, care 
să le permită cetățenilor, societății civile și 
reprezentanților lor să modeleze viitorul 
Uniunii; invită, prin urmare, toți partenerii 
instituționali să își asume responsabilitatea 
și să prezinte o Conferință ambițioasă 
privind viitorul Europei;

18. consideră că rezultatul alegerilor 
europene este un semnal clar că este nevoie 
de o reflecție instituțională profundă, care 
să le permită cetățenilor, societății civile și 
reprezentanților lor să modeleze viitorul 
Uniunii; invită, prin urmare, toți partenerii 
instituționali să își asume responsabilitatea 
și să organizeze, la momentul potrivit, o 
Conferință ambițioasă privind viitorul 
Europei;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că rezultatul alegerilor 
europene este un semnal clar că este nevoie 
de o reflecție instituțională profundă, care 
să le permită cetățenilor, societății civile și 

18. consideră că rezultatul alegerilor 
europene este un semnal clar că este nevoie 
de o reflecție instituțională profundă, care 
să le permită statelor, cetățenilor și 
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reprezentanților lor să modeleze viitorul 
Uniunii; invită, prin urmare, toți partenerii 
instituționali să își asume responsabilitatea 
și să prezinte o Conferință ambițioasă 
privind viitorul Europei;

reprezentanților lor să modeleze viitorul 
Uniunii; invită, prin urmare, toți partenerii 
instituționali să își asume responsabilitatea 
și să prezinte o Conferință ambițioasă 
privind viitorul Europei;

Or. fr


