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11.4.2018 A8-0373/18 

Pakeitimas 18 

Jörg Meuthen 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statutas ir finansavimas 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (1a) ES lygmeniu išsiplėtojo aktyvi 

politinė aplinka. Europos politinės 

partijos ir su jomis susiję fondai išsivystė 

ir dabar gali surinkti privačių lėšų savo 

politinėms idėjoms propaguoti. Taigi 

nebereikia ES finansavimo, kurį sudaro 

mokesčių mokėtojų pinigai. Todėl per kitą 

DFP laikotarpį ES finansavimas turėtų 

būti laipsniškai panaikintas; 

Or. en 



 

AM\1150685LT.docx  PE616.129v01-00 
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11.4.2018 A8-0373/19 

Pakeitimas 19 

Jörg Meuthen 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statutas ir finansavimas 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 

3 straipsnio 1 dalies b punkto 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

bent viename ketvirtadalyje valstybių narių 

jo narėmis esančioms partijoms turi 

atstovauti Europos Parlamento, 

nacionalinių parlamentų, regioninių 

parlamentų ar regioninių asamblėjų nariai 

arba 

bent viename ketvirtadalyje valstybių narių 

jam turi atstovauti arba jo nariai turi būti 

Europos Parlamento, nacionalinių 

parlamentų, regioninių parlamentų ar 

regioninių asamblėjų nariai arba 

Or. en 

Pagrindimas 

Atskiri Parlamento nariai ir nepriklausomi Parlamento nariai turėtų išsaugoti turimas savo teises ir jie 

turėtų būti vertinami vienodai. Jų narystė ir toliau turėtų būti įtraukiama į atstovavimo kriterijus. Šiuo 

pakeitimu tekstas vėl pritaikomas prie dabartinės teisinės padėties, užtikrinant įvairovę ir pliuralizmą 

Europos politinėms partijoms. 
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11.4.2018 A8-0373/20 

Pakeitimas 20 

Jörg Meuthen 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statutas ir finansavimas 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas 

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 

19 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos 1 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– 5 % paskirstoma lygiomis dalimis 

tarp finansavimą gaunančių Europos 

politinių partijų, 

– 20 % paskirstoma lygiomis dalimis 

tarp finansavimą gaunančių Europos 

politinių partijų, 

Or. en 

Pagrindimas 

Užtikrinama, kad mažos ir vidutinio dydžio Europos politinės partijos gautų teisingą dalį lėšų. 
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11.4.2018 A8-0373/21 

Pakeitimas 21 

Jörg Meuthen 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statutas ir finansavimas 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas 

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 

19 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos 2 įtrauka 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– 95 % paskirstoma proporcingai 

finansavimą gaunančių Europos politinių 

partijų narių, išrinktų į Europos 

Parlamentą, daliai. 

– 80 % paskirstoma proporcingai 

finansavimą gaunančių Europos politinių 

partijų narių, išrinktų į Europos 

Parlamentą, daliai. 

Or. en 

Pagrindimas 

Užtikrinama, kad mažos ir vidutinio dydžio Europos politinės partijos gautų teisingą dalį lėšų. 
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11.4.2018 A8-0373/22 

Pakeitimas 22 

Jörg Meuthen 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statutas ir finansavimas 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po 

jo paskelbimo Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje. 

Šis reglamentas įsigalioja 2020 m. sausio 1 

d. 

Or. en 

Pagrindimas 

Sąžininga demokratiška konkurencija turėtų vykti vienodomis sąlygomis. Siekiant išvengti įspūdžio, kad 

esama šališko motyvo keisti Europos politinėms partijoms skirtą sistemą, pakeitimai turėtų įsigalioti tik 

po 2019 m. Europos Parlamento rinkimų. 
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11.4.2018 A8-0373/23 

Pakeitimas 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 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statutas ir finansavimas 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 

17 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) 17 straipsnio 4 dalis pakeičiama 

taip: 

Išbraukta. 

„4. Finansiniai įnašai arba dotacijos iš 

Europos Sąjungos bendrojo biudžeto 

neviršija 90 % kompensuotinų išlaidų per 

metus, nurodytų Europos politinės 

partijos biudžete, ir 95 % tinkamų 

finansuoti sąnaudų per metus, kurias 

patyrė Europos politinis fondas. Europos 

politinės partijos nepanaudotą Sąjungos 

skirto įnašo dalį gali panaudoti 

kompensuotinoms išlaidoms padengti per 

kitus finansinius metus, einančius po jo 

skyrimo. Sumos, nepanaudotos po tų 

finansinių metų, susigrąžinamos pagal 

Finansinį reglamentą.“ 

 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0373/24 

Pakeitimas 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 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statutas ir finansavimas 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) Europos politinėms partijoms ir 

fondams turėtų būti suteikta galimybė 

gauti didesnę jiems finansuoti skirtų 

asignavimų iš Europos Sąjungos bendrojo 

biudžeto dalį. Todėl didžiausia finansinių 

įnašų arba dotacijų iš Europos Sąjungos 

bendrojo biudžeto dalis, sudaranti 

Europos politinės partijos biudžete 

nurodytas kompensuotinas išlaidas per 

metus ir Europos politinio fondo patirtas 

finansuoti tinkamas sąnaudas, turėtų būti 

padidinta; 

(4) Europos politinės partijos ir fondai 

turėtų pačios pasirūpinti savo finansavimu 

nenaudojant viešųjų lėšų. Todėl dabartinė 

sistema turėtų būti kuo greičiau pakeista 

nauja sistema, grindžiama tik skaidriu 

privačių lėšų rinkimu. 

Or. en 

 


