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26.6.2013 A7-0219/1 

Predlog spremembe  1 

Sandrine Bélier 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0219/2013 

Andrew Duff 

Praktični dogovori za izvedbo evropskih volitev leta 2014 

COM(2013)0126 – 2013/2102(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. zahteva od evropskih političnih strank, 

da imenujejo svoje kandidate za 

predsednika Komisije dovolj zgodaj, da bo 

mogoče pred volitvami zanje vzpostaviti 

odmevno kampanjo po vsej Uniji, ki se bo 

osredotočala na evropska vprašanja, 

izhajajoča iz programa stranke in programa 

kandidata za predsednika Komisije, ki ga 

predlagajo; 

5. zahteva od evropskih političnih strank, 

da imenujejo svoje kandidate za 

predsednika Komisije na splošnih volitvah 

in dovolj zgodaj, da bo mogoče pred 

volitvami zanje vzpostaviti odmevno 

kampanjo po vsej Uniji, ki se bo 

osredotočala na evropska vprašanja, 

izhajajoča iz programa stranke in programa 

kandidata za predsednika Komisije, ki ga 

predlagajo; 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0219/2 

Predlog spremembe  2 

Sandrine Bélier 

v imenu skupine Verts/ALE 

Helmut Scholz, Mikael Gustafsson 

v imenu skupine GUE/NGL 

Zita Gurmai 

 

Poročilo A7-0219/2013 

Andrew Duff 

Praktični dogovori za izvedbo evropskih volitev leta 2014 

COM(2013)0126 – 2013/2102(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. poziva države članice in politične 

stranke, naj zahtevajo večji delež žensk na 

volilnih listah, in, kjer je mogoče, naj 

spodbujajo pripravo list z enako 

zastopanostjo moških in žensk;  

3. poziva države članice in politične 

stranke, naj zahtevajo večji delež žensk na 

volilnih listah ter naj spodbujajo pripravo 

list z enako zastopanostjo moških in žensk;  

Or. en 
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26.6.2013 A7-0219/3 

Predlog spremembe  3 

Gerald Häfner, Sandrine Bélier 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0219/2013 

Andrew Duff 

Praktični dogovori za izvedbo evropskih volitev leta 2014 

COM(2013)0126 – 2013/2102(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. vztraja, da morajo politične stranke na 

vseh ravneh sprejeti demokratične in 

pregledne postopke za izbiro svojih 

kandidatov za poslance Evropskega 

parlamenta in predsednika Komisije; 

6. vztraja, da morajo politične stranke na 

vseh ravneh sprejeti demokratične in 

pregledne postopke s svobodnim, 

enakopravnim in tajnim glasovanjem za 

izbiro svojih kandidatov za poslance 

Evropskega parlamenta in predsednika 

Komisije; 

Or. en 

 

 


