
 

AM\941495HU.doc  PE509.966v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

26.6.2013 A7-0219/1 

Módosítás  1 
Sandrine Bélier 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0219/2013 
Andrew Duff 
A 2014-es európai választások megszervezésével kapcsolatos gyakorlati eljárások 

COM(2013)0126 – 2013/2102(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
5 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. felkéri az európai pártokat, hogy jóval a 

választások elıtt nevezzék meg a Bizottság 

elnöki posztjáért induló jelöltjeiket annak 

érdekében, hogy jelentıs – saját 

programjukon és a Bizottság elnöki 

posztjára javasolt jelöltjük programján 

alapuló – európai szintő kampányt tudjanak 

véghezvinni a programok középpontjában 

álló európai érdekő kérdések kapcsán; 

5. felkéri az európai pártokat, hogy jóval a 

választások elıtt, nyílt elızetes választás 

útján nevezzék meg a Bizottság elnöki 

posztjáért induló jelöltjeiket annak 

érdekében, hogy jelentıs – saját 

programjukon és a Bizottság elnöki 

posztjára javasolt jelöltjük programján 

alapuló – európai szintő kampányt tudjanak 

véghezvinni a programok középpontjában 

álló európai érdekő kérdések kapcsán; 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0219/2 

Módosítás  2 
Sandrine Bélier 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

Helmut Scholz, Mikael Gustafsson 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

Zita Gurmai 
 

Jelentés A7-0219/2013 
Andrew Duff 
A 2014-es európai választások megszervezésével kapcsolatos gyakorlati eljárások 

COM(2013)0126 – 2013/2102(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
3 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. felhívja a tagállamokat és a politikai 

pártokat, hogy segítsék elı, hogy több nı 

neve szerepeljen a jelöltek listáján, 

valamint – lehetıség szerint – ösztönözzék 

egyenlı képviseletet biztosító listák 

összeállítását;  

3. felhívja a tagállamokat és a politikai 

pártokat, hogy segítsék elı, hogy több nı 

neve szerepeljen a jelöltek listáján, 

valamint ösztönözzék egyenlı képviseletet 

biztosító listák összeállítását;  

Or. en 
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26.6.2013 A7-0219/3 

Módosítás  3 
Gerald Häfner, Sandrine Bélier 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0219/2013 
Andrew Duff 
A 2014-es európai választások megszervezésével kapcsolatos gyakorlati eljárások 

COM(2013)0126 – 2013/2102(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
6 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

6. ragaszkodik ahhoz, hogy a politikai 

pártok minden szinten fogadjanak el 

demokratikus és átlátható eljárásokat az 

európai parlamenti választásokon és a 

Bizottság elnöki posztjára irányuló 

választásokon részt vevı jelöltjeik 

kiválasztására; 

6. ragaszkodik ahhoz, hogy a politikai 

pártok minden szinten fogadjanak el 

demokratikus és átlátható – szabad és 

egyenlı titkos szavazáson alapuló – 

eljárásokat az európai parlamenti 

választásokon és a Bizottság elnöki 

posztjára irányuló választásokon részt vevı 

jelöltjeik kiválasztására; 

Or. en 

 

 


