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21.11.2012 B7-0520/5 

Módosítás  5 
Gerald Häfner 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalási indítvány B7-0520/2012 
Carlo Casini 
az Alkotmányügyi Bizottság nevében 

Európai parlamenti választások 2014-ben 

Állásfoglalási indítvány 
1 bekezdés 
 

Állásfoglalási indítvány Módosítás 

1. sürgeti az európai politikai családokat, 

hogy nevezzenek meg jelölteket a 

Bizottság elnöki posztjára, és elvárja, hogy 

e jelöltek játsszanak vezetı szerepet a 

parlamenti választási kampányban; 

hangsúlyozza annak fontosságát, hogy meg 

kell erısíteni mind a Parlament, mind a 

Bizottság politikai legitimitását a két 

intézmény megválasztása és a szavazók 

választása közötti közvetlenebb kapcsolat 

kialakítása által; 

1. sürgeti az európai politikai családokat, 

hogy nevezzenek meg jelölteket a 

Bizottság elnöki posztjára, és elvárja, hogy 

e jelöltek játsszanak vezetı szerepet a 

parlamenti választási kampányban, 

különösen programjuk személyes 

bemutatásával az Unió minden 

tagállamában; hangsúlyozza annak 

fontosságát, hogy meg kell erısíteni mind a 

Parlament, mind a Bizottság politikai 

legitimitását a két intézmény 

megválasztása és a szavazók választása 

közötti közvetlenebb kapcsolat kialakítása 

által; 

Or. en 
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21.11.2012 B7-0520/6 

Módosítás  6 
Gerald Häfner 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalási indítvány B7-0520/2012 
Carlo Casini 
az Alkotmányügyi Bizottság nevében 

Európai parlamenti választások 2014-ben 

Állásfoglalási indítvány 
1 bekezdés 
 

Állásfoglalási indítvány Módosítás 

1. sürgeti az európai politikai családokat, 

hogy nevezzenek meg jelölteket a 

Bizottság elnöki posztjára, és elvárja, hogy 

e jelöltek játsszanak vezetı szerepet a 

parlamenti választási kampányban; 

hangsúlyozza annak fontosságát, hogy meg 

kell erısíteni mind a Parlament, mind a 

Bizottság politikai legitimitását a két 

intézmény megválasztása és a szavazók 

választása közötti közvetlenebb kapcsolat 

kialakítása által; 

1. sürgeti az európai politikai családokat, 

hogy nevezzenek meg jelölteket a 

Bizottság elnöki posztjára, és elvárja, hogy 

e jelöltek játsszanak vezetı szerepet a 

parlamenti választási kampányban; úgy 

véli, hogy a jelölteknek lehetıvé kell tenni, 

hogy több tagállamban is indulhassanak; 

hangsúlyozza annak fontosságát, hogy meg 

kell erısíteni mind a Parlament, mind a 

Bizottság politikai legitimitását a két 

intézmény megválasztása és a szavazók 

választása közötti közvetlenebb kapcsolat 

kialakítása által; 

Or. en 
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21.11.2012 B7-0520/7 

Módosítás  7 
Gerald Häfner 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalási indítvány B7-0520/2012 
Carlo Casini 
az Alkotmányügyi Bizottság nevében 

Európai parlamenti választások 2014-ben 

Állásfoglalási indítvány 
1 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalási indítvány Módosítás 

 1a. Felkéri a politikai pártokat, hogy 

egyenlı számú nıi és férfi jelöltet 

indítsanak az európai választásokon, szem 

elıtt tartva a nemi szempontból 

kiegyensúlyozott Európai Parlament 

megvalósítását; 

Or. en 
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21.11.2012 B7-0520/8 

Módosítás  8 
Gerald Häfner 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalási indítvány B7-0520/2012 
Carlo Casini 
az Alkotmányügyi Bizottság nevében 

Európai parlamenti választások 2014-ben 

Állásfoglalási indítvány 
1 b bekezdés (új) 
 

Állásfoglalási indítvány Módosítás 

 1b. felszólít, hogy az új Bizottság 

tagjainak legalább fele a 2014-ben 

megválasztandó Európai Parlament tagjai 

közül kerüljön ki, ezáltal tükrözve a két 

jogalkotó szerv közötti egyensúlyt; 

Or. en 
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21.11.2012 B7-0520/9 

Módosítás  9 
Gerald Häfner 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Állásfoglalási indítvány B7-0520/2012 
Carlo Casini 
az Alkotmányügyi Bizottság nevében 

Európai parlamenti választások 2014-ben 

Állásfoglalási indítvány 
2 bekezdés 
 

Állásfoglalási indítvány Módosítás 

2. felhívja a Bizottság jövıbeli elnökét, 

hogy a biztosok következı testületében 

gondoskodjon a nemek közötti egyensúly 

elérésérıl; 

2. felhívja a Bizottság jövıbeli elnökét, 

hogy a biztosok következı testületében 

gondoskodjon a nemek közötti egyensúly 

elérésérıl; ezért felhívja a tagállamokat, 

hogy legalább egy nıi és egy férfi tagot 

jelöljenek a Bizottságba; 

Or. en 

 

 


