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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

11.4.2018 A8-0373/18 

Pozměňovací návrh  18 

Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Status a financování evropských politických stran a evropských politických nadací 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1a) Na úrovni EU se rozvinulo 

dynamické politické prostředí. Evropské 

politické strany a přidružené nadace 

dozrály a jsou nyní schopny získávat na 

propagaci svých politických myšlenek 

soukromé zdroje. Není již potřeba jim 

poskytovat financování EU z peněz 

daňových poplatníků. Financování EU by 

tedy mělo být v příštím VFR postupně 

zastaveno. 

Or. en 



 

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

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

11.4.2018 A8-0373/19 

Pozměňovací návrh  19 

Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Status a financování evropských politických stran a evropských politických nadací 

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

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

členské strany musí být alespoň v jedné 

čtvrtině členských států zastoupeny členy 

Evropského parlamentu, vnitrostátních 

parlamentů, regionálních parlamentů nebo 

regionálních shromáždění, nebo. 

spojenectví nebo jeho členové musí být 

alespoň v jedné čtvrtině členských států 

zastoupeno členy Evropského parlamentu, 

vnitrostátních parlamentů, regionálních 

parlamentů nebo regionálních 

shromáždění, nebo 

Or. en 

Odůvodnění 

Jednotliví členové a nezávislí poslanci EP by si měli zachovat práva, která v současnosti mají 

a mělo by se s nimi zacházet rovnocenně. Jejich členství by se mělo i nadále započítávat do 

reprezentačních kritérií. Tento pozměňovací návrh přizpůsobuje znění stávající právní situaci, 

která umožňuje různorodost a pluralitu evropských politických stran. 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

11.4.2018 A8-0373/20 

Pozměňovací návrh  20 

Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Status a financování evropských politických stran a evropských politických nadací 

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

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 

Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 1 – odrážka 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– 5 % se rozdělí mezi evropské 

politické strany, které jsou příjemci, 

rovným dílem, 

– 20 % se rozdělí mezi evropské 

politické strany, které jsou příjemci, 

rovným dílem, 

Or. en 

Odůvodnění 

Zajistí, aby malé a střední evropské politické strany získaly spravedlivý díl financí. 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

11.4.2018 A8-0373/21 

Pozměňovací návrh  21 

Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Status a financování evropských politických stran a evropských politických nadací 

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

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 

Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 1 – odrážka 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– 95 % se rozdělí mezi evropské 

politické strany, které jsou příjemci, 

poměrně podle jejich podílu zvolených 

členů Evropského parlamentu. 

– 95 % se rozdělí mezi evropské 

politické strany, které jsou příjemci, 

poměrně podle jejich podílu zvolených 

členů Evropského parlamentu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Zajistí, aby malé a střední evropské politické strany získaly spravedlivý díl financí. 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

11.4.2018 A8-0373/22 

Pozměňovací návrh  22 

Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Status a financování evropských politických stran a evropských politických nadací 

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

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím 

dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 

Evropské unie. 

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. 

ledna 2020. 

Or. en 

Odůvodnění 

Spravedlivá demokratická soutěž by měla probíhat za rovných podmínek. Aby se zabránilo 

dojmu, že za změnami rámce pro evropské politické strany je nějaká nekalá motivace, měly by 

změny vstoupit v platnost až po volbách do Evropského parlamentu v roce 2019. 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

11.4.2018 A8-0373/23 

Pozměňovací návrh  23 

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Daniela Aiuto, Laura Agea, 

Rosa D'Amato, Marco Valli, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco 

Zullo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Status a financování evropských politických stran a evropských politických nadací 

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

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 

Čl. 17 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2) V článku 17 se odstavec 4 

nahrazuje tímto: 

vypouští se 

„ 4. Finanční příspěvky či granty ze 

souhrnného rozpočtu Evropské unie 

nesmí přesáhnout 90 % ročních 

nárokovatelných výdajů uvedených v 

rozpočtu evropské politické strany a 95 % 

způsobilých nákladů vzniklých evropské 

politické nadaci. Evropské politické strany 

smí využít nevyužitou část příspěvku z 

rozpočtu Unie, který jim byl přiznán, na 

nárokovatelné výdaje během 

následujícího rozpočtového roku po 

přiznání příspěvku. V souladu s 

finančním nařízením se nevyužité částky 

po uplynutí tohoto rozpočtového roku 

vrací.“ 

 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

11.4.2018 A8-0373/24 

Pozměňovací návrh  24 

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Daniela Aiuto, Laura Agea, 

Rosa D'Amato, Marco Valli, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco 

Zullo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Jörg Meuthen 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0373/2017 

Mercedes Bresso, Rainer Wieland 

Status a financování evropských politických stran a evropských politických nadací 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Evropské politické strany a nadace 

by měly mít možnost absorbovat větší část 

prostředků vyhrazených na jejich 

financování v souhrnném rozpočtu 

Evropské unie. Maximální podíl 

finančních příspěvků nebo grantů ze 

souhrnného rozpočtu Evropské unie na 

ročních nárokovatelných výdajích 

uvedených v rozpočtu evropské politické 

strany a způsobilých nákladech vzniklých 

evropské politické nadaci by se proto měl 

zvýšit. 

(4) Evropské politické strany a nadace 

by se měly financovat samy bez využívání 

veřejných prostředků. Proto by měl být 

současný systém co nejdříve nahrazen 

systémem novým, který bude založen 

výlučně na soukromých a transparentních 

darech. 

Or. en 

 

 


