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11.4.2018 A8-0373/18 

Изменение  18 

Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0373/2017 

Мерчедес Бресо 

Статут и финансиране на европейските политически партии и на европейските 

политически фондации 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Съображение 1 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) На равнището на ЕС се е 

развила динамична политическа 

среда. Европейските политически 

партии и свързаните с тях фондации 

са напълно развити и сега са в 

състояние да набират частни 

средства, за да популяризират своите 

политически идеи. Няма по-

нататъшна необходимост от 

финансиране от ЕС, което да идва от 

парите на 

данъкоплатците. Съответно 

финансирането от ЕС следва да бъде 

постепенно премахнато в рамките на 

следващата МФР. 

Or. en 



 

AM\1150685BG.docx  PE616.129v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

11.4.2018 A8-0373/19 

Изменение  19 

Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0373/2017 

Мерчедес Бресо 

Статут и финансиране на европейските политически партии и на европейските 

политически фондации 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 

Член 3 – параграф 1 – точка б – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

членуващите в него партии трябва да 

са представени от членове на 

Европейския парламент, на 

националните парламенти, на 

регионалните парламенти или събрания 

в поне една четвърт от държавите 

членки; или 

той или неговите членове трябва да 

са членове или трябва да са представени 

от членове на Европейския парламент, 

на националните парламенти, на 

регионалните парламенти или събрания 

в поне една четвърт от държавите 

членки; или 

Or. en 

Обосновка 

Индивидуалните членове и независимите членове на Парламента следва да запазят правата, с 

които понастоящем разполагат, и да бъдат равно третирани. Тяхното членство следва да 

продължи да се включва в критериите за представителство. Изменението връща текста към 

настоящата правна ситуация, която дава възможност за разнообразие и плурализъм на 

европейските политически партии. 
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11.4.2018 A8-0373/20 

Изменение  20 

Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0373/2017 

Мерчедес Бресо 

Статут и финансиране на европейските политически партии и на европейските 

политически фондации 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 

Член 19 – параграф 1 – алинея 1 – тире 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

- 5 % се разпределят поравно 

между европейските политически 

партии бенефициери, 

- 20% се разпределят поравно 

между европейските политически 

партии бенефициери, 

Or. en 

Обосновка 

Гарантира, че малките и средните европейски политически партии получават справедлив дял от 

средствата. 
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11.4.2018 A8-0373/21 

Изменение  21 

Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0373/2017 

Мерчедес Бресо 

Статут и финансиране на европейските политически партии и на европейските 

политически фондации 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 

Член 19 – параграф 1 – алинея 1 – тире 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

- 95 % се разпределят между 

европейските политически партии 

бенефициери пропорционално на броя 

на избраните техни членове в 

Европейския парламент. 

- 80% се разпределят между 

европейските политически партии 

бенефициери пропорционално на броя 

на избраните техни членове в 

Европейския парламент. 

Or. en 

Обосновка 

Гарантира, че малките и средните европейски политически партии получават справедлив дял от 

средствата. 
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11.4.2018 A8-0373/22 

Изменение  22 

Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0373/2017 

Мерчедес Бресо 

Статут и финансиране на европейските политически партии и на европейските 

политически фондации 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Настоящият регламент влиза в сила на 

третия ден след публикуването му в 

Официален вестник на Европейския 

съюз. 

Настоящият регламент влиза в сила на 1 

януари 2020 г. 

Or. en 

Обосновка 

Честната демократична надпревара следва да се осъществява при еднакви условия на 

конкуренция. С цел да се избегне впечатлението за пристрастност на мотивите за промени на 

рамката на европейските политически партии, промените следва да влязат в сила едва след 

изборите за Европейски парламент през 2019 г. 
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11.4.2018 A8-0373/23 

Изменение  23 

Фабио Масимо Касталдо, Лаура Ферара, Тициана Бегин, Даниела Аюто, Лаура 

Аджеа, Роза Д'Амато, Марко Вали, Иняцио Корао, Дарио Тамбурано, Елеонора 

Еви, Марко Дзуло, Изабела Адинолфи, Пиерникола Педичини, Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0373/2017 

Мерчедес Бресо 

Статут и финансиране на европейските политически партии и на европейските 

политически фондации 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 

Член 17 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Член 17, параграф 4 се заменя 

със следното: 

заличава се 

‘4. Финансирането или 

безвъзмездните средства от общия 

бюджет на Европейския съюз не 

надхвърлят 90 % от годишните 

подлежащи на възстановяване 

разходи, посочени в бюджета на 

европейска политическа партия, и 

95 % от годишните подлежащи на 

възстановяване разходи, направени от 

европейска политическа фондация. 

Европейските политически партии 

могат да използват неоползотворени 

части от финансирането на ЕС, 

предоставено за покриване на 

подлежащи на възстановяване 

разходи, в рамките на финансовата 

година, следваща тази на 

предоставянето му. Средства, още 

неоползотворени след тази финансова 

година, се събират в съответствие с 

Финансовия регламент.“ 

 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0373/24 

Изменение  24 

Фабио Масимо Касталдо, Лаура Ферара, Тициана Бегин, Даниела Аюто, Лаура 

Аджеа, Роза Д'Амато, Марко Вали, Иняцио Корао, Дарио Тамбурано, Елеонора 

Еви, Марко Дзуло, Изабела Адинолфи, Пиерникола Педичини, Йорг Мойтен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0373/2017 

Мерчедес Бресо 

Статут и финансиране на европейските политически партии и на европейските 

политически фондации 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Европейските политически 

партии и фондации следва да имат 

възможност да усвояват по-голяма 

част от бюджетните кредити, 

предназначени за тяхното 

финансиране в общия бюджет на 

Европейския съюз. Поради това 

максималният дял на финансирането 

или безвъзмездните средства от 

общия бюджет на Европейския съюз в 

годишните подлежащи на 

възстановяване разходи, посочени в 

бюджета на европейска политическа 

партия, и допустимите разходи, 

направени от европейска политическа 

фондация, следва да бъде увеличен. 

(4) Европейските политически 

партии и фондации следва да се 

финансират сами, без да използват 

публични средства. Поради това 

настоящата система следва да бъде 

заменена възможно най-бързо с нова, 

основана изключително на частните 

и прозрачни дарения. 

Or. en 

 


