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Ændringsforslag  5 

Gerald Häfner 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0520/2012 

Carlo Casini 

for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 

Valget til Europa-Parlamentet i 2014 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. opfordrer indtrængende de europæiske 

politiske familier til at indstille kandidater 

til posten som formand for Kommissionen 

og forventer, at disse kandidater spiller en 

vigtig rolle i den parlamentariske 

valgkamp; understreger betydningen af at 

styrke både Parlamentets og 

Kommissionens politiske legitimitet ved at 

forbinde deres respektive valg mere direkte 

til vælgernes afgørelse; 

1. opfordrer indtrængende de europæiske 

politiske familier til at indstille kandidater 

til posten som formand for Kommissionen 

og forventer, at disse kandidater spiller en 

vigtig rolle i den parlamentariske 

valgkamp, især ved i egen person at 

fremlægge deres program i alle EU’s 

medlemsstater; understreger betydningen 

af at styrke både Parlamentets og 

Kommissionens politiske legitimitet ved at 

forbinde deres respektive valg mere direkte 

til vælgernes afgørelse; 

Or. en 
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21.11.2012 B7-0520/6 

Ændringsforslag  6 

Gerald Häfner 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0520/2012 

Carlo Casini 

for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 

Valget til Europa-Parlamentet i 2014 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. opfordrer indtrængende de europæiske 

politiske familier til at indstille kandidater 

til posten som formand for Kommissionen 

og forventer, at disse kandidater spiller en 

vigtig rolle i den parlamentariske 

valgkamp; understreger betydningen af at 

styrke både Parlamentets og 

Kommissionens politiske legitimitet ved at 

forbinde deres respektive valg mere direkte 

til vælgernes afgørelse; 

1. opfordrer indtrængende de europæiske 

politiske familier til at indstille kandidater 

til posten som formand for Kommissionen 

og forventer, at disse kandidater spiller en 

vigtig rolle i den parlamentariske 

valgkamp; mener, at disse kandidater skal 

have ret til at opstille i mere end én 

medlemsstat; understreger betydningen af 

at styrke både Parlamentets og 

Kommissionens politiske legitimitet ved at 

forbinde deres respektive valg mere direkte 

til vælgernes afgørelse; 

Or. en 
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21.11.2012 B7-0520/7 

Ændringsforslag  7 

Gerald Häfner 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0520/2012 

Carlo Casini 

for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 

Valget til Europa-Parlamentet i 2014 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  1a. anmoder de politiske partier om at 

nominere et lige antal kvinder og mænd 

som kandidater til Europa-

Parlamentsvalget i den hensigt at opnå 

kønsbalance i Parlamentet; 

Or. en 
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21.11.2012 B7-0520/8 

Ændringsforslag  8 

Gerald Häfner 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0520/2012 

Carlo Casini 

for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 

Valget til Europa-Parlamentet i 2014 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  1b. opfordrer til, at mindst halvdelen af 

medlemmerne af den næste Kommission 

findes blandt tidligere medlemmer af 

Europa-Parlamentet indvalgt i 2014 for 

dermed at afspejle balancen mellem den 

lovgivende myndigheds to kamre; 

Or. en 
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21.11.2012 B7-0520/9 

Ændringsforslag  9 

Gerald Häfner 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0520/2012 

Carlo Casini 

for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 

Valget til Europa-Parlamentet i 2014 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. opfordrer den kommende formand for 

Kommissionen til at sikre, at der i det 

næste kommissærkollegium er en balance 

mellem kønnene;  

2. opfordrer den kommende formand for 

Kommissionen til at sikre, at der i det 

næste kommissærkollegium er en balance 

mellem kønnene; opfordrer i denne 

henseende medlemsstaterne til at 

nominere mindst én kvindelig og én 

mandlig kandidat til Kommissionen;  

Or. en 

 

 


