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Pakeitimas  1 

Sandrine Bélier 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0219/2013 

Andrew Duff 

Geresnis 2014 m. Europos Parlamento rinkimų organizavimas 

COM(2013) 0126 – 2013/2102(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

5 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

5. ragina Europos politines partijas skirti 

savo kandidatus į Komisijos pirmininko 

postą likus pakankamai laiko iki rinkimų, 

kad partijos sp÷tų parengti plataus masto 

kampaniją visoje Europoje, kurios d÷mesys 

būtų sutelktas į ES klausimus ir kuri būtų 

paremta jų pačių programa ir jų siūlomo 

kandidato į Komisijos pirmininko postą 

programa; 

5. ragina Europos politines partijas skirti 

savo kandidatus į Komisijos pirmininko 

postą rengiant atvirus pirminius rinkimus 

likus pakankamai laiko iki rinkimų, kad 

partijos sp÷tų parengti plataus masto 

kampaniją visoje Europoje, kurios d÷mesys 

būtų sutelktas į ES klausimus ir kuri būtų 

paremta jų pačių programa ir jų siūlomo 

kandidato į Komisijos pirmininko postą 

programa; 

Or. en 
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Sandrine Bélier 
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Helmut Scholz, Mikael Gustafsson 
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Zita Gurmai 

 

Pranešimas A7-0219/2013 

Andrew Duff 
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Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

3 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

3. ragina valstybes nares ir politines 

partijas skatinti, kad kandidatų sąrašuose 

būtų daugiau moterų ir, kiek įmanoma, 

užtikrinti rengiamuose sąrašuose vienodą 

abiejų lyčių atstovų skaičių; 

3. ragina valstybes nares ir politines 

partijas skatinti, kad kandidatų sąrašuose 

būtų daugiau moterų ir užtikrinti 

rengiamuose sąrašuose vienodą abiejų 

lyčių atstovų skaičių;  

Or. en 
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Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

6 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

6. primygtinai ragina, kad visų lygmenų 

politin÷s partijos nustatytų demokratines ir 

skaidrias savo kandidatų į Europos 

Parlamento narius ir Komisijos pirmininko 

postą atrankos procedūras; 

6. primygtinai ragina, kad visų lygmenų 

politin÷s partijos nustatytų demokratines ir 

skaidrias kandidatų į Europos Parlamento 

narius ir į Komisijos pirmininko postą 

atrankos procedūras, pagrįstas laisvu ir 

lygiu ir slaptu balsavimu; 

Or. en 

 

 


