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21.11.2012 B7-0520/5 

Ändringsförslag  5 
Gerald Häfner 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0520/2012 
Carlo Casini 
för utskottet för konstitutionella frågor 

Valet till Europaparlamentet 2014 

Förslag till resolution 
Punkt 1 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet uppmanar med kraft 

de europeiska politiska familjerna att 

nominera kandidater till ordförandeskapet 

för kommissionen och förväntar sig att 

dessa kandidater ska inta en ledarroll i den 

parlamentariska valkampanjen. 

Parlamentet betonar att det är viktigt att 

stärka både parlamentets och 

kommissionens politiska legitimitet genom 

att skapa en mer direkt länk mellan de 

respektive valen och väljarnas beslut. 

1. Europaparlamentet uppmanar med kraft 

de europeiska politiska familjerna att 

nominera kandidater till ordförandeskapet 

för kommissionen och förväntar sig att 

dessa kandidater ska inta en ledarroll i den 

parlamentariska valkampanjen, framför 

allt genom att personligen presentera sina 

program i unionens alla medlemsstater. 

Parlamentet betonar att det är viktigt att 

stärka både parlamentets och 

kommissionens politiska legitimitet genom 

att skapa en mer direkt länk mellan de 

respektive valen och väljarnas beslut. 

Or. en 
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21.11.2012 B7-0520/6 

Ändringsförslag  6 
Gerald Häfner 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0520/2012 
Carlo Casini 
för utskottet för konstitutionella frågor 

Valet till Europaparlamentet 2014 

Förslag till resolution 
Punkt 1 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet uppmanar med kraft 

de europeiska politiska familjerna att 

nominera kandidater till ordförandeskapet 

för kommissionen och förväntar sig att 

dessa kandidater ska inta en ledarroll i den 

parlamentariska valkampanjen. 

Parlamentet betonar att det är viktigt att 

stärka både parlamentets och 

kommissionens politiska legitimitet genom 

att skapa en mer direkt länk mellan de 

respektive valen och väljarnas beslut. 

1. Europaparlamentet uppmanar med kraft 

de europeiska politiska familjerna att 

nominera kandidater till ordförandeskapet 

för kommissionen och förväntar sig att 

dessa kandidater ska inta en ledarroll i den 

parlamentariska valkampanjen. Det bör 

vara tillåtet för kandidaterna att 

kandidera i mer än en medlemsstat. 

Parlamentet betonar att det är viktigt att 

stärka både parlamentets och 

kommissionens politiska legitimitet genom 

att skapa en mer direkt länk mellan de 

respektive valen och väljarnas beslut. 

Or. en 
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21.11.2012 B7-0520/7 

Ändringsförslag  7 
Gerald Häfner 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0520/2012 
Carlo Casini 
för utskottet för konstitutionella frågor 

Valet till Europaparlamentet 2014 

Förslag till resolution 
Punkt 1a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1a. Europaparlamentet vädjar till de 

politiska partierna att nominera lika 

många kvinnliga som manliga kandidater 

till valet till Europaparlamentet, i syfte att 

uppnå en jämn fördelning mellan kvinnor 

och män i Europaparlamentet. 

Or. en 
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21.11.2012 B7-0520/8 

Ändringsförslag  8 
Gerald Häfner 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0520/2012 
Carlo Casini 
för utskottet för konstitutionella frågor 

Valet till Europaparlamentet 2014 

Förslag till resolution 
Punkt 1b (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1b. Europaparlamentet begär att minst 

hälften av ledamöterna av den kommande 

kommissionen ska tas från de ledamöter 

av Europaparlamentet som valdes 2014, 

så att balansen mellan de båda 

lagstiftande kamrarna avspeglas. 

Or. en 
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21.11.2012 B7-0520/9 

Ändringsförslag  9 
Gerald Häfner 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0520/2012 
Carlo Casini 
för utskottet för konstitutionella frågor 

Valet till Europaparlamentet 2014 

Förslag till resolution 
Punkt 2 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionens framtida ordförande att se 

till att det i nästa kommissionskollegium 

råder en jämn fördelning mellan kvinnor 

och män. 

2. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionens framtida ordförande att se 

till att det i nästa kommissionskollegium 

råder en jämn fördelning mellan kvinnor 

och män. I detta syfte uppmanar 

parlamentet medlemsstaterna att 

nominera åtminstone en kvinnlig och en 

manlig kandidat till kommissionen. 

Or. en 

 

 


