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Poprawka  5 

Gerald Häfner 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0520/2012 

Carlo Casini 

w imieniu Komisji Spraw Konstytucyjnych 

Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. 

Projekt rezolucji 

Punkt 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. wzywa europejskie ugrupowania 

polityczne do mianowania kandydatów na 

przewodniczącego Komisji i oczekuje od 

tych kandydatów, Ŝe odegrają oni wiodącą 

rolę w kampanii wyborczej do Parlamentu; 

podkreśla znaczenie, jakie ma zwiększenie 

politycznej legitymacji zarówno 

Parlamentu, jak i Komisji dzięki bardziej 

bezpośredniemu powiązaniu wyborów do 

Parlamentu i wyboru nowego składu 

Komisji z głosem oddanym przez 

wyborców; 

1. wzywa europejskie ugrupowania 

polityczne do mianowania kandydatów na 

przewodniczącego Komisji i oczekuje od 

tych kandydatów, Ŝe odegrają oni wiodącą 

rolę w kampanii wyborczej do Parlamentu, 

w szczególności przez osobiste 

przedstawianie swoich programów we 

wszystkich państwach członkowskich 

Unii; podkreśla znaczenie, jakie ma 

zwiększenie politycznej legitymacji 

zarówno Parlamentu, jak i Komisji dzięki 

bardziej bezpośredniemu powiązaniu 

wyborów do Parlamentu i wyboru nowego 

składu Komisji z głosem oddanym przez 

wyborców; 

Or. en 
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21.11.2012 B7-0520/6 

Poprawka  6 

Gerald Häfner 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0520/2012 

Carlo Casini 

w imieniu Komisji Spraw Konstytucyjnych 

Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. 

Projekt rezolucji 

Punkt 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. wzywa europejskie ugrupowania 

polityczne do mianowania kandydatów na 

przewodniczącego Komisji i oczekuje od 

tych kandydatów, Ŝe odegrają oni wiodącą 

rolę w kampanii wyborczej do Parlamentu; 

podkreśla znaczenie, jakie ma zwiększenie 

politycznej legitymacji zarówno 

Parlamentu, jak i Komisji dzięki bardziej 

bezpośredniemu powiązaniu wyborów do 

Parlamentu i wyboru nowego składu 

Komisji z głosem oddanym przez 

wyborców; 

1. wzywa europejskie ugrupowania 

polityczne do mianowania kandydatów na 

przewodniczącego Komisji i oczekuje od 

tych kandydatów, Ŝe odegrają oni wiodącą 

rolę w kampanii wyborczej do Parlamentu; 

considers that these candidates should be 

allowed to stand as a candidate in more 

than one Member State; podkreśla 

znaczenie, jakie ma zwiększenie 

politycznej legitymacji zarówno 

Parlamentu, jak i Komisji dzięki bardziej 

bezpośredniemu powiązaniu wyborów do 

Parlamentu i wyboru nowego składu 

Komisji z głosem oddanym przez 

wyborców; 

Or. en 
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Poprawka  7 

Gerald Häfner 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0520/2012 

Carlo Casini 

w imieniu Komisji Spraw Konstytucyjnych 

Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  1a. Appeals to the political parties to 

nominate an equal number of female and 

male candidates to stand at the European 

elections, with a view to achieving a 

gender-balanced European Parliament; 

Or. en 
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Poprawka  8 

Gerald Häfner 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0520/2012 

Carlo Casini 

w imieniu Komisji Spraw Konstytucyjnych 

Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  1b. Calls for at least half of the Members 

of the next Commission to be drawn from 

Members of the European Parliament 

elected in 2014, thereby reflecting the 

balance between the two chambers of the 

legislature; 

Or. en 
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Gerald Häfner 

w imieniu grupy Verts/ALE 
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Carlo Casini 
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Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. 

Projekt rezolucji 

Punkt 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. wzywa przyszłego przewodniczącego 

Komisji do zadbania o to, aby przyszły 

skład Komisji był zrównowaŜony pod 

względem płci; 

2. wzywa przyszłego przewodniczącego 

Komisji do zadbania o to, aby przyszły 

skład Komisji był zrównowaŜony pod 

względem płci; to that end, calls on the 

Member States to nominate at least one 

female and one male candidate for the 

Commission; 

Or. en 

 

 


