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21.11.2012 B7-0520/5 

Изменение  5 

Gerald Häfner 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0520/2012 

Carlo Casini 

от името на комисията по конституционни въпроси 

Избори за Европейски парламент през 2014 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. настоятелно призовава политическите 

семейства в Европейския съюз да 

номинират кандидати за длъжността 

председател на Комисията и очаква тези 

кандидати да играят водеща роля в 

парламентарната избирателна кампания; 

подчертава, че е важно да бъде засилена 

политическата легитимност както на 

Парламента, така и на Комисията чрез 

по пряко свързване на техните 

съответни избори с избора на 

гласоподавателите; 

1. настоятелно призовава политическите 

семейства в Европейския съюз да 

номинират кандидати за длъжността 

председател на Комисията и очаква тези 

кандидати да играят водеща роля в 

парламентарната избирателна кампания, 

по-специално като представят лично 

своята програма във всички държави 

членки на Съюза; подчертава, че е 

важно да бъде засилена политическата 

легитимност както на Парламента, така 

и на Комисията чрез по-пряко свързване 

на техните съответни избори с избора на 

гласоподавателите; 

Or. en 



 

AM\919999BG.doc  PE493.715v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

21.11.2012 B7-0520/6 

Изменение  6 

Gerald Häfner 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0520/2012 

Carlo Casini 

от името на комисията по конституционни въпроси 

Избори за Европейски парламент през 2014 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. настоятелно призовава политическите 

семейства в Европейския съюз да 

номинират кандидати за длъжността 

председател на Комисията и очаква тези 

кандидати да играят водеща роля в 

парламентарната избирателна кампания; 

подчертава, че е важно да бъде засилена 

политическата легитимност както на 

Парламента, така и на Комисията чрез 

по пряко свързване на техните 

съответни избори с избора на 

гласоподавателите; 

1. настоятелно призовава политическите 

семейства в Европейския съюз да 

номинират кандидати за длъжността 

председател на Комисията и очаква тези 

кандидати да играят водеща роля в 

парламентарната избирателна кампания; 

счита, че кандидатурите на тези 

лица следва да могат да бъдат 

издигнати в повече от една държава 

членка; подчертава, че е важно да бъде 

засилена политическата легитимност 

както на Парламента, така и на 

Комисията чрез по-пряко свързване на 

техните съответни избори с избора на 

гласоподавателите; 

Or. en 
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21.11.2012 B7-0520/7 

Изменение  7 

Gerald Häfner 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0520/2012 

Carlo Casini 

от името на комисията по конституционни въпроси 

Избори за Европейски парламент през 2014 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  1a. призовава политическите партии 

да определят равен брой жени и мъже 

като кандидати на изборите за 

Европейски парламент с цел да се 

постигне равновесие между половете 

в Европейския парламент; 

Or. en 
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21.11.2012 B7-0520/8 

Изменение  8 

Gerald Häfner 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0520/2012 

Carlo Casini 

от името на комисията по конституционни въпроси 

Избори за Европейски парламент през 2014 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  1б. призовава най-малко половината 

от членовете на следващата Комисия 

да бъдат избрани измежду членовете 

на Европейския парламент, избрани 

през 2014 г., като по този начин се 

отрази равновесието между двете 

институции със законодателни 

правомощия; 

Or. en 
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21.11.2012 B7-0520/9 

Изменение  9 

Gerald Häfner 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B7-0520/2012 

Carlo Casini 

от името на комисията по конституционни въпроси 

Избори за Европейски парламент през 2014 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. призовава бъдещия председател на 

Комисията да гарантира постигането на 

баланс по отношение на половете в 

следващия колегиум на членовете на 

Комисията; 

2. призовава бъдещия председател на 

Комисията да гарантира постигането на 

баланс по отношение на половете в 

следващия колегиум на членовете на 

Комисията; за тази цел призовава 

държавите членки да определят поне 

една жена и един мъж като 

кандидати за членове на Комисията; 

Or. en 

 

 


