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21.11.2012 B7-0520/5 

Grozījums Nr.  5 

Gerald Häfner 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0520/2012 

Carlo Casini 

Konstitucionālo jautājumu komitejas vārdā 
Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2014. gadā 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. mudina radniecīgās Eiropas politisko 
partiju grupas izvirzīt kandidātus 
Komisijas priekšsēdētaja amatam un cer, 
ka šiem kandidātiem būs vadoša loma 
Parlamenta vēlēšanu kampaĦā; uzsver, ka 
ir būtiski pastiprināt gan Parlamenta, gan 
Komisijas politisko leăitimitāti, tiešāk 
saistot to attiecīgo ievēlēšanu ar vēlētāju 
izvēli; 

1. mudina radniecīgās Eiropas politisko 
partiju grupas izvirzīt kandidātus 
Komisijas priekšsēdētaja amatam un cer, 
ka šiem kandidātiem būs vadoša loma 
Parlamenta vēlēšanu kampaĦā, proti, 
personīgi iepazīstinot ar savu programmu 

visās Savienības dalībvalstīs; uzsver, ka ir 
būtiski pastiprināt gan Parlamenta, gan 
Komisijas politisko leăitimitāti, tiešāk 
saistot to attiecīgo ievēlēšanu ar vēlētāju 
izvēli; 

Or. en 
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21.11.2012 B7-0520/6 

Grozījums Nr.  6 

Gerald Häfner 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0520/2012 

Carlo Casini 

Konstitucionālo jautājumu komitejas vārdā 
Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2014. gadā 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. mudina radniecīgās Eiropas politisko 
partiju grupas izvirzīt kandidātus 
Komisijas priekšsēdētaja amatam un cer, 
ka šiem kandidātiem būs vadoša loma 
Parlamenta vēlēšanu kampaĦā; uzsver, ka 
ir būtiski pastiprināt gan Parlamenta, gan 
Komisijas politisko leăitimitāti, tiešāk 
saistot to attiecīgo ievēlēšanu ar vēlētāju 
izvēli; 

1. mudina radniecīgās Eiropas politisko 
partiju grupas izvirzīt kandidātus 
Komisijas priekšsēdētaja amatam un cer, 
ka šiem kandidātiem būs vadoša loma 
Parlamenta vēlēšanu kampaĦā; uzskata, ka 
šiem kandidātiem vajadzētu Ĝaut būt par 

kandidātiem vairāk nekā vienā 

dalībvalstī; uzsver, ka ir būtiski pastiprināt 
gan Parlamenta, gan Komisijas politisko 
leăitimitāti, tiešāk saistot to attiecīgo 
ievēlēšanu ar vēlētāju izvēli; 

Or. en 
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21.11.2012 B7-0520/7 

Grozījums Nr.  7 

Gerald Häfner 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0520/2012 

Carlo Casini 

Konstitucionālo jautājumu komitejas vārdā 
Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2014. gadā 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  1.a aicina politiskās partijas Eiropas 

Parlamenta vēlēšanām izvirzīt vienādu 

skaitu sieviešu un vīriešu kandidatūru, lai 

Eiropas Parlamentā panāktu dzimumu 

līdzsvaru; 

Or. en 



 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
21.11.2012 B7-0520/8 

Grozījums Nr.  8 

Gerald Häfner 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0520/2012 

Carlo Casini 

Konstitucionālo jautājumu komitejas vārdā 
Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2014. gadā 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.b punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  1.b prasa vismaz pusi no nākamās 

Komisijas locekĜiem izvēlēties no 2014. 

gadā ievēlēto Eiropas Parlamenta 

deputātu vidus, tādējādi atspoguĜojot 

līdzsvaru starp abiem sasaukumiem; 

Or. en 
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21.11.2012 B7-0520/9 

Grozījums Nr.  9 

Gerald Häfner 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0520/2012 

Carlo Casini 

Konstitucionālo jautājumu komitejas vārdā 
Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2014. gadā 

Rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. aicina nākamo Komisijas priekšsēdētāju 
nākamajā komisāru kolēăijā nodrošināt 
dzimumu līdzsvaru; 

2. aicina nākamo Komisijas priekšsēdētāju 
nākamajā komisāru kolēăijā nodrošināt 
dzimumu līdzsvaru; šajā nolūkā aicina 
dalībvalstis izvirzīt vismaz vienu kandidāti 

sievieti un vienu kandidātu vīrieti darbam 

Komisijā; 

Or. en 

 
 


