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21. 11. 2012 B7-0520/5 

Pozměňovací návrh  5 

Gerald Häfner 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0520/2012 

Carlo Casini 

za Výbor pro ústavní záležitosti 

Volby do Evropského parlamentu v roce 2014 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. naléhavě vyzývá evropské politické 

skupiny, aby nominovaly kandidáty na 

předsednictví Komise, a očekává, že tito 

kandidáti budou mít vůdčí úlohu 

v parlamentní volební kampani; 

zdůrazňuje, že je důležité posílit politickou 

legitimitu jak Parlamentu, tak Komise tím, 

že volby do těchto orgánů budou ve větší 

míře provázány s výběrem voličů; 

1. naléhavě vyzývá evropské politické 

skupiny, aby nominovaly kandidáty na 

předsednictví Komise, a očekává, že tito 

kandidáti budou mít vůdčí úlohu 

v parlamentní volební kampani, a to 

především díky tomu, že osobně představí 

svůj program ve všech členských státech 

Unie; zdůrazňuje, že je důležité posílit 

politickou legitimitu jak Parlamentu, tak 

Komise tím, že volby do těchto orgánů 

budou ve větší míře provázány s výběrem 

voličů; 

Or. en 
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21. 11. 2012 B7-0520/6 

Pozměňovací návrh  6 

Gerald Häfner 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0520/2012 

Carlo Casini 

za Výbor pro ústavní záležitosti 

Volby do Evropského parlamentu v roce 2014 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. naléhavě vyzývá evropské politické 

skupiny, aby nominovaly kandidáty na 

předsednictví Komise, a očekává, že tito 

kandidáti budou mít vůdčí úlohu 

v parlamentní volební kampani; 

zdůrazňuje, že je důležité posílit politickou 

legitimitu jak Parlamentu, tak Komise tím, 

že volby do těchto orgánů budou ve větší 

míře provázány s výběrem voličů; 

1. naléhavě vyzývá evropské politické 

skupiny, aby nominovaly kandidáty na 

předsednictví Komise, a očekává, že tito 

kandidáti budou mít vůdčí úlohu 

v parlamentní volební kampani; domnívá 

se, že by tito kandidáti měli mít možnost 

kandidovat ve více než jednom členském 

státě; zdůrazňuje, že je důležité posílit 

politickou legitimitu jak Parlamentu, tak 

Komise tím, že volby do těchto orgánů 

budou ve větší míře provázány s výběrem 

voličů; 

Or. en 
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21. 11. 2012 B7-0520/7 

Pozměňovací návrh  7 

Gerald Häfner 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0520/2012 

Carlo Casini 

za Výbor pro ústavní záležitosti 

Volby do Evropského parlamentu v roce 2014 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. vyzývá politické strany, aby ve volbách 

do Evropského parlamentu nominovaly 

stejný počet žen a mužů, aby se tak 

zajistilo vyvážené zastoupení mužů a žen 

v Evropském parlamentu; 

Or. en 
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21. 11. 2012 B7-0520/8 

Pozměňovací návrh  8 

Gerald Häfner 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0520/2012 

Carlo Casini 

za Výbor pro ústavní záležitosti 

Volby do Evropského parlamentu v roce 2014 

Návrh usnesení 

Bod 1 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1b. vyzývá k tomu, aby alespoň polovina 

členů nové Komise byla vybrána z 

řad poslanců Evropského parlamentu 

zvolených v roce 2014, čímž  se zohlední 

rovnováha mezi oběma komorami 

legislatury; 

Or. en 
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21. 11. 2012 B7-0520/9 

Pozměňovací návrh  9 

Gerald Häfner 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B7-0520/2012 

Carlo Casini 

za Výbor pro ústavní záležitosti 

Volby do Evropského parlamentu v roce 2014 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. vyzývá budoucího předsedu Komise, 

aby v dalším kolegiu komisařů zajistil 

vyvážené zastoupení žen a mužů; 

2. vyzývá budoucího předsedu Komise, 

aby v příštím kolegiu komisařů zajistil 

vyvážené zastoupení žen a mužů; za tímto 

účelem vyzývá členské státy, aby do 

Komise nominovaly minimálně jednu 

ženskou kandidátka a jednoho mužského 

kandidáta;  

Or. en 

 

 


