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11.4.2018 A8-0373/18 

Predlog spremembe  18 

Jörg Meuthen 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Statut in financiranje evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) Razvilo se je dinamično politično 

okolje na ravni EU. Evropske politične 

stranke in z njimi povezane fundacije so 

dozorele, zato lahko zdaj zbirajo zasebna 

sredstva za promocijo svojih političnih 

idej. Ni treba, da jih EU še nadalje 

financira z davkoplačevalskim 

denarjem. V naslednjem večletnem 

finančnem okviru bi bilo zato treba 

financiranje EU postopoma odpraviti. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0373/19 

Predlog spremembe  19 

Jörg Meuthen 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Statut in financiranje evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 

Člen 3 – odstavek 1 – točka (b) – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

njene stranke članice v vsaj eni četrtini 

držav članic zastopajo poslanci v 

Evropskem parlamentu, nacionalnih 

parlamentih, regionalnih parlamentih ali 

regionalnih skupščinah ali; 

stranka ali njeni člani so poslanci 

Evropskega parlamenta, nacionalnih 

parlamentov, regionalnih parlamentov ali 

regionalnih skupščin v vsaj eni četrtini 

držav članic oziroma ti poslanci stranko 

ali njene člane zastopajo ali 

Or. en 

Obrazložitev 

Posamezni poslanci in neodvisni poslanci bi morali ohraniti sedanje pravice ter bi jih bilo 

treba obravnavati enako. Njihovo članstvo bi moralo še naprej spadati med merila 

zastopanja. Predlog spremembe vrača besedilo v sedanji pravni položaj, ki evropskim 

političnim strankam omogoča raznolikost in pluralizem. 
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11.4.2018 A8-0373/20 

Predlog spremembe  20 

Jörg Meuthen 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Statut in financiranje evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 –točka 4 

Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 

Člen 19 – odstavek 1 – pododstavek 1 – alinea 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

- 5 % odobritev se med upravičene 

evropske politične stranke razdeli v enakih 

delih, 

- 20 % odobritev se med upravičene 

evropske politične stranke razdeli v enakih 

delih, 

Or. en 

Obrazložitev 

Zagotavlja, da male in srednje evropske politične stranke prejmejo pravičen delež sredstev. 
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11.4.2018 A8-0373/21 

Predlog spremembe  21 

Jörg Meuthen 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Statut in financiranje evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 

Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 

Člen 19 – odstavek 1 – pododstavek 1 – alinea 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

- 95 % odobritev se med upravičene 

evropske politične stranke razdeli 

sorazmerno z njihovim številom poslancev, 

ki so izvoljeni v Evropski parlament. 

- 80 % odobritev se med upravičene 

evropske politične stranke razdeli 

sorazmerno z njihovim številom poslancev, 

ki so izvoljeni v Evropski parlament. 

Or. en 

Obrazložitev 

Zagotavlja, da male in srednje evropske politične stranke prejmejo pravičen delež sredstev. 
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11.4.2018 A8-0373/22 

Predlog spremembe  22 

Jörg Meuthen 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Statut in financiranje evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij 

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

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi 

v Uradnem listu Evropske unije. 

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2020. 

Or. en 

Obrazložitev 

Poštena demokratična konkurenca bi morala potekati pod enakimi pogoji. Da bi se izognili 

vtisu, da za spremembami okvira evropskih političnih strank stojijo pristranski razlogi, bi 

morale spremembe začeti veljati šele po volitvah v Evropski parlament leta 2019. 
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11.4.2018 A8-0373/23 

Predlog spremembe  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 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Statut in financiranje evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 

Člen 17 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) člen 17(4) se nadomesti z 

naslednjim: 

črtano 

‘4. Finančni prispevki ali nepovratna 

sredstva iz splošnega proračuna Evropske 

unije ne smejo preseči 90 % letnih 

povračljivih odhodkov, navedenih v 

proračunu evropske politične stranke, in 

95 % upravičenih stroškov, ki jih je imela 

evropska politična fundacija. Evropska 

politična stranka lahko porabi 

neporabljeni del prispevka Unije za kritje 

povračljivih odhodkov v proračunskem 

letu po njegovi dodelitvi. Zneski, ki po 

izteku navedenega proračunskega leta 

niso porabljeni, se izterjajo v skladu s 

finančno uredbo.’ 

 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0373/24 

Predlog spremembe  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 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Statut in financiranje evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Evropske politične stranke in 

fundacije bi morale imeti možnost prevzeti 

večji del sredstev iz splošnega proračuna 

Evropske unije, namenjenih za njihovo 

financiranje. Zato bi bilo treba povečati 

največji delež finančnih prispevkov ali 

nepovratnih sredstev iz splošnega 

proračuna Evropske unije v letnih 

povračljivih odhodkih, navedenih v 

proračunu evropske politične stranke, in v 

upravičenih stroških, ki jih je imela 

evropska politična fundacija. 

(4) Evropske politične stranke in 

fundacije bi se morale financirati same 

brez uporabe javnega denarja. Zato bi bilo 

treba sedanji sistem čim prej nadomestiti z 

novim, ki bo temeljil izključno na 

zasebnih in preglednih donacijah. 

Or. en 

 

 


