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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.4.2018 A8-0373/18 

Módosítás  18 

Jörg Meuthen 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállása és finanszírozása 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Uniós szinten élénk politikai 

környezet alakult ki. Az európai politikai 

pártok és a hozzájuk kapcsolódó 

alapítványok felnőttek, és mára abban a 

helyzetben vannak, hogy 

magánforrásokat tudnak igénybe venni 

politikai eszméik terjesztéséhez. Ezért a 

továbbiakban nincs szükség az adófizetők 

pénzéből származó uniós 

finanszírozásukra. Az uniós finanszírozást 

ezért fokozatosan meg kell szüntetni a 

következő többéves pénzügyi kereten 

belül. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.4.2018 A8-0373/19 

Módosítás  19 

Jörg Meuthen 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállása és finanszírozása 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

1141/2014/EU, Euratom rendelet 

3 cikk – 1 bekezdés – b pont – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a politikai szövetség tagpártjai 

képviseltetik magukat a tagállamok 

legalább egynegyedében európai 

parlamenti, nemzeti parlamenti, regionális 

parlamenti képviselők vagy regionális 

közgyűlési tagok révén, vagy 

a politikai szövetség vagy tagjai 

képviseltetik magukat a tagállamok 

legalább egynegyedében európai 

parlamenti, nemzeti parlamenti, regionális 

parlamenti képviselők vagy regionális 

közgyűlési tagok révén, vagy 

Or. en 

Indokolás 

Az egyes tagoknak és független parlamenti képviselőknek meg kell őrizniük jelenleg élvezett jogaikat, és 

egyenlően kell kezelni őket. Tagságukat továbbra is figyelembe kell venni a képviseleti kritérium 

megállapításakor. A módosítás visszaállítja a szöveget a jelenlegi jogi helyzettel összhangban, ami 

lehetővé teszi az európai politikai pártok sokszínűségét és pluralizmusát. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.4.2018 A8-0373/20 

Módosítás  20 

Jörg Meuthen 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállása és finanszírozása 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

1141/2014/EU, Euratom rendelet 

19 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 1 franciabekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– 5 %-ot egyenlő részekben osztanak 

el a kedvezményezett európai politikai 

pártok között, 

– 20%-ot egyenlő részekben osztanak 

el a kedvezményezett európai politikai 

pártok között, 

Or. en 

Indokolás 

Biztosítja, hogy a kis és közepes méretű európai politikai pártok méltányosan részesüljenek a 

finanszírozásból. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.4.2018 A8-0373/21 

Módosítás  21 

Jörg Meuthen 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállása és finanszírozása 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

1141/2014/EU, Euratom rendelet 

19 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 2 franciabekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– 95 %-ot abban az arányban 

osztanak el a kedvezményezett európai 

politikai pártok között, amelyet képviselőik 

a választott európai parlamenti képviselők 

között képviselnek. 

– 80%-ot abban az arányban osztanak 

el a kedvezményezett európai politikai 

pártok között, amelyet képviselőik a 

választott európai parlamenti képviselők 

között képviselnek. 

Or. en 

Indokolás 

Biztosítja, hogy a kis és közepes méretű európai politikai pártok méltányosan részesüljenek a 

finanszírozásból. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.4.2018 A8-0373/22 

Módosítás  22 

Jörg Meuthen 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállása és finanszírozása 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában való kihirdetését követő 

harmadik napon lép hatályba. 

Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép 

hatályba. 

Or. en 

Indokolás 

A tisztességes demokratikus versenynek egyenlő feltételek mellett kell zajlania. Azon benyomás elkerülése 

érdekében, hogy az európai politikai pártok keretrendszerének megváltoztatása mögött részrehajlás 

húzódik meg, a változásoknak csak a 2019-es európai parlamenti választások után szabad hatályba 

lépniük. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.4.2018 A8-0373/23 

Módosítás  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 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállása és finanszírozása 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

1141/2014/EU, Euratom rendelet 

17 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. A 17. cikk (4) bekezdésének 

helyébe a következő szöveg lép: 

törölve 

„(4) Az Európai Unió általános 

költségvetéséből nyújtott pénzügyi 

hozzájárulás vagy támogatás európai 

politikai párt esetében nem haladhatja 

meg a párt költségvetésében feltüntetett 

éves visszatéríthető kiadások 90 %-át, 

európai politikai alapítvány esetében 

pedig az alapítvány elszámolható 

felmerült költségeinek 95 %-át. Az odaítélt 

uniós hozzájárulások fel nem használt 

részét az európai politikai pártok az 

odaítélést követő pénzügyi évben 

felhasználhatják visszatéríthető kiadások 

fedezésére. Az e pénzügyi évet követően fel 

nem használt összegeket a költségvetési 

rendeletnek megfelelően vissza kell 

fizettetni.” 

 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.4.2018 A8-0373/24 

Módosítás  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 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállása és finanszírozása 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Lehetővé kell tenni az európai 

politikai pártok és alapítványok számára, 

hogy az Európai Unió általános 

költségvetésében a finanszírozásukra 

elkülönített előirányzat nagyobb részét 

használhassák fel. Ezért meg kell emelni 

az Európai Unió általános 

költségvetéséből nyújtott pénzügyi 

hozzájárulások vagy támogatások 

maximális mértékét az európai párt 

költségvetésében feltüntetett éves 

visszatéríthető kiadásokon belül, európai 

politikai alapítvány esetében pedig az 

alapítvány elszámolható felmerült 

költségein belül. 

(4) Az európai politikai pártoknak és 

alapítványoknak közpénzek igénybevétele 

nélkül kell finanszírozniuk magukat. 
Ezért a jelenlegi rendszert mielőbb egy 

olyan új rendszerrel kell felváltani, amely 

kizárólag magánforrásokból érkező és 

átlátható adományokon alapul. 

Or. en 

 


