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21.11.2012 B7-0520/5 

Alteração  5 

Gerald Häfner 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0520/2012 

Carlo Casini 

em nome da Comissão dos Assuntos Constitucionais 

Eleições para o Parlamento Europeu em 2014 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Insta as famílias políticas europeias a 

nomearem candidatos à Presidência da 

Comissão e espera que esses candidatos 

desempenhem um papel de liderança na 

campanha eleitoral parlamentar; salienta a 

importância de reforçar a legitimidade 

política do Parlamento e da Comissão, 

associando de forma mais direta as 

respetivas eleições à escolha dos eleitores; 

1. Insta as famílias políticas europeias a 

nomearem candidatos à Presidência da 

Comissão e espera que esses candidatos 

desempenhem um papel de liderança na 

campanha eleitoral parlamentar, 

nomeadamente, apresentando eles 

próprios o seu programa em todos os 

Estados-Membros da União; salienta a 

importância de reforçar a legitimidade 

política do Parlamento e da Comissão, 

associando de forma mais direta as 

respetivas eleições à escolha dos eleitores; 

Or. en 
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21.11.2012 B7-0520/6 

Alteração  6 

Gerald Häfner 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0520/2012 

Carlo Casini 

em nome da Comissão dos Assuntos Constitucionais 

Eleições para o Parlamento Europeu em 2014 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Insta as famílias políticas europeias a 

nomearem candidatos à Presidência da 

Comissão e espera que esses candidatos 

desempenhem um papel de liderança na 

campanha eleitoral parlamentar; salienta a 

importância de reforçar a legitimidade 

política do Parlamento e da Comissão, 

associando de forma mais direta as 

respetivas eleições à escolha dos eleitores; 

1. Insta as famílias políticas europeias a 

nomearem candidatos à Presidência da 

Comissão e espera que esses candidatos 

desempenhem um papel de liderança na 

campanha eleitoral parlamentar; considera 

que os candidatos devem ser autorizados a 

apresentar-se em mais do que um 

Estado-Membro; salienta a importância de 

reforçar a legitimidade política do 

Parlamento e da Comissão, associando de 

forma mais direta as respetivas eleições à 

escolha dos eleitores; 

Or. en 
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21.11.2012 B7-0520/7 

Alteração  7 

Gerald Häfner 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0520/2012 

Carlo Casini 

em nome da Comissão dos Assuntos Constitucionais 

Eleições para o Parlamento Europeu em 2014 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  1-A. Apela aos partidos políticos para que 

nomeiem um número igual de candidatos 

e candidatas às eleições europeias, com 

vista a obter uma representação 

equilibrada de homens e mulheres no 

Parlamento Europeu; 

Or. en 
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21.11.2012 B7-0520/8 

Alteração  8 

Gerald Häfner 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0520/2012 

Carlo Casini 

em nome da Comissão dos Assuntos Constitucionais 

Eleições para o Parlamento Europeu em 2014 

Proposta de resolução 

N.º 1-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  1-B. Solicita que pelo menos metade dos 

membros da próxima Comissão saia do 

grupo de deputados ao Parlamento 

Europeu eleitos em 2014, refletindo, 

assim, o equilíbrio entre as duas câmaras 

da legislatura; 

Or. en 
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21.11.2012 B7-0520/9 

Alteração  9 

Gerald Häfner 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0520/2012 

Carlo Casini 

em nome da Comissão dos Assuntos Constitucionais 

Eleições para o Parlamento Europeu em 2014 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Exorta o futuro presidente da Comissão 

a zelar por que o colégio de comissários 

tenha uma composição equilibrada de 

homens e mulheres; 

2. Exorta o futuro presidente da Comissão 

a zelar por que o colégio de comissários 

tenha uma composição equilibrada de 

homens e mulheres; para o efeito, insta os 

Estados-Membros a nomear, pelo menos, 

um candidato e uma candidata à 

Comissão; 

Or. en 

 

 


