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Poprawka  18 

Jörg Meuthen 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Status i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) Na szczeblu UE powstało 

dynamiczne otoczenie polityczne. 

Europejskie partie polityczne i powiązane 

z nimi europejskie fundacje polityczne 

rozwinęły się i obecnie są w stanie 

pozyskać fundusze prywatne na rzecz 

promowania swoich idei politycznych. Nie 

ma już potrzeby finansowania ich ze 

środków UE pochodzących z pieniędzy 

podatników. W najbliższych wieloletnich 

ramach finansowych należy zatem 

stopniowo wycofywać finansowanie ze 

środków UE. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0373/19 

Poprawka  19 

Jörg Meuthen 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Status i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

„jego partie członkowskie są 

reprezentowane, w co najmniej jednej 

czwartej państw członkowskich, przez 

członków Parlamentu Europejskiego, 

parlamentów narodowych, parlamentów 

regionalnych lub zgromadzeń 

regionalnych, lub”; 

„sam jako taki lub jego członkowie muszą 

być reprezentowani w co najmniej jednej 

czwartej państw członkowskich, przez 

posłów do Parlamentu Europejskiego, 

parlamentów narodowych, parlamentów 

regionalnych lub zgromadzeń 

regionalnych, lub”; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poszczególni i niezależni posłowie powinni zachować prawa, które obecnie posiadają, i powinni być 

traktowani na równi. Ich członkostwo powinno w dalszym ciągu zaliczać się na poczet kryterium 

reprezentacji. Poprawka stanowi powrót do tekstu obecnego stanu prawnego, który zapewnia 

różnorodność i pluralizm europejskich partii politycznych. 
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Poprawka  20 

Jörg Meuthen 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Status i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014 

Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit 1 – tiret 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– 5 % jest dzielone między 

europejskie partie polityczne będące 

beneficjentami, w równych częściach, 

– 20 % jest dzielone między 

europejskie partie polityczne będące 

beneficjentami, w równych częściach, 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka w celu zagwarantowania, aby małe i średniej wielkości europejskie partie polityczne 

otrzymywały odpowiednią część funduszy. 
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11.4.2018 A8-0373/21 

Poprawka  21 

Jörg Meuthen 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Status i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014 

Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit 1 – tiret 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– 95 % jest dzielone między 

europejskie partie polityczne będące 

beneficjentami proporcjonalnie do liczby 

członków wybranych do Parlamentu 

Europejskiego. 

– 80 % jest dzielone między 

europejskie partie polityczne będące 

beneficjentami proporcjonalnie do liczby 

członków wybranych do Parlamentu 

Europejskiego. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka w celu zagwarantowania, aby małe i średniej wielkości europejskie partie polityczne 

otrzymywały odpowiednią część funduszy. 
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Poprawka  22 

Jörg Meuthen 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Status i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 

trzeciego dnia po jego opublikowaniu 

w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2020 r. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Uczciwa demokratyczna konkurencja powinna bazować na równych warunkach. Aby uniknąć wrażenia, 

że za zmianami ram europejskich partii politycznych kryją się motywy partyjne, zmiany powinny wejść w 

życie dopiero po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. 
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Poprawka  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 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Status i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014 

Artykuł 17 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2) art. 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie: skreśla się 

„4. Wkłady finansowe lub dotacje 

z budżetu ogólnego Unii Europejskiej nie 

mogą przekroczyć 90 % rocznych, 

podlegających zwrotowi wydatków 

wskazanych w budżecie danej europejskiej 

partii politycznej i 95 % kosztów 

kwalifikowalnych poniesionych przez 

daną europejską fundację polityczną. 

Europejskie partie polityczne mogą 

wykorzystać niewykorzystaną część 

wkładu przyznanego przez Unię na 

pokrycie podlegających zwrotowi 

wydatków w ciągu jednego roku 

budżetowego następującego po przyznaniu 

tego wkładu. Kwoty nadal 

niewykorzystane po upływie tego roku 

budżetowego podlegają zwrotowi zgodnie 

z rozporządzeniem finansowym.”; 

 

Or. en 
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Poprawka  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 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Status i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Europejskie partie i fundacje 

polityczne powinny mieć możliwość 

otrzymywania większej części środków 

przeznaczonych na ich finansowanie 

z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, niż 

miało to miejsce dotychczas. W związku 

z tym należy zwiększyć maksymalny udział 

wkładów finansowych lub dotacji 

z budżetu ogólnego Unii Europejskiej 

w rocznych, podlegających zwrotowi 

wydatkach wskazanych w budżecie 

europejskich partii politycznych oraz 

w kosztach kwalifikowalnych 

poniesionych przez europejskie fundacje 

polityczne. 

(4) Europejskie partie polityczne i 

europejskie fundacje polityczne powinny 

pozyskiwać finansowanie we własnym 

zakresie, nie korzystając ze środków 

publicznych. Dlatego też obecny system 

powinien zostać jak najszybciej zastąpiony 

nowym, bazującym wyłącznie na 

prywatnych i przejrzystych darowiznach. 

Or. en 

 


