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21.11.2012 B7-0520/5 

Amendement  5 

Gerald Häfner 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0520/2012 

Carlo Casini 

namens de Commissie constitutionele zaken 

Verkiezingen van het Europees Parlement in 2014 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. dringt er bij de Europese fracties op aan 

kandidaten voor te dragen voor het 

voorzitterschap van de Commissie, en 

verwacht van deze kandidaten dat ze een 

leidende rol spelen in de 

verkiezingscampagne van het Parlement; 

benadrukt dat de politieke legitimiteit van 

zowel het Parlement als de Commissie 

moet worden versterkt door de 

verkiezingen van beide instellingen nauwer 

af te stemmen op de keuze van het 

electoraat; 

1. dringt er bij de Europese fracties op aan 

kandidaten voor te dragen voor het 

voorzitterschap van de Commissie, en 

verwacht van deze kandidaten dat ze een 

leidende rol spelen in de 

verkiezingscampagne van het Parlement, 

met name door persoonlijk hun 

programma in alle lidstaten van de Unie 

te presenteren; benadrukt dat de politieke 

legitimiteit van zowel het Parlement als de 

Commissie moet worden versterkt door de 

verkiezingen van beide instellingen nauwer 

af te stemmen op de keuze van het 

electoraat; 

Or. en 
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21.11.2012 B7-0520/6 

Amendement  6 

Gerald Häfner 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0520/2012 

Carlo Casini 

namens de Commissie constitutionele zaken 

Verkiezingen van het Europees Parlement in 2014 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. dringt er bij de Europese fracties op aan 

kandidaten voor te dragen voor het 

voorzitterschap van de Commissie, en 

verwacht van deze kandidaten dat ze een 

leidende rol spelen in de 

verkiezingscampagne van het Parlement; 

benadrukt dat de politieke legitimiteit van 

zowel het Parlement als de Commissie 

moet worden versterkt door de 

verkiezingen van beide instellingen nauwer 

af te stemmen op de keuze van het 

electoraat; 

1. dringt er bij de Europese fracties op aan 

kandidaten voor te dragen voor het 

voorzitterschap van de Commissie, en 

verwacht van deze kandidaten dat ze een 

leidende rol spelen in de 

verkiezingscampagne van het Parlement; is 

van mening dat deze kandidaten zich in 

meer dan een lidstaat kandidaat moeten 

mogen stellen; benadrukt dat de politieke 

legitimiteit van zowel het Parlement als de 

Commissie moet worden versterkt door de 

verkiezingen van beide instellingen nauwer 

af te stemmen op de keuze van het 

electoraat; 

Or. en 
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21.11.2012 B7-0520/7 

Amendement  7 

Gerald Häfner 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0520/2012 

Carlo Casini 

namens de Commissie constitutionele zaken 

Verkiezingen van het Europees Parlement in 2014 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  1 bis. verzoekt de politieke partijen een 

gelijk aantal vrouwelijke en mannelijke 

kandidaten te nomineren voor de 

Europese verkiezingen met het oog op een 

evenwichtige verdeling van de seksen in 

het Europees Parlement; 

Or. en 
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21.11.2012 B7-0520/8 

Amendement  8 

Gerald Häfner 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0520/2012 

Carlo Casini 

namens de Commissie constitutionele zaken 

Verkiezingen van het Europees Parlement in 2014 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  1 ter. wenst dat ten minste de helft van de 

leden van de volgende Commissie uit de 

gelederen van het in 2014 gekozen 

Europees Parlement komt als afspiegeling 

van het evenwicht tussen de twee 

wetgevende machten; 

Or. en 
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21.11.2012 B7-0520/9 

Amendement  9 

Gerald Häfner 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0520/2012 

Carlo Casini 

namens de Commissie constitutionele zaken 

Verkiezingen van het Europees Parlement in 2014 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. verzoekt de toekomstige voorzitter van 

de Commissie erop toe te zien dat er in het 

volgende college van commissarissen een 

evenwichtige verdeling van de seksen 

wordt bewerkstelligd; 

2. verzoekt de toekomstige voorzitter van 

de Commissie erop toe te zien dat er in het 

volgende college van commissarissen een 

evenwichtige verdeling van de seksen 

wordt bewerkstelligd; verzoekt de lidstaten 

in dit verband om ten minste een 

vrouwelijke en een mannelijke kandidaat 

voor de Commissie te nomineren; 

Or. en 

 

 

 


