
 

AM\1128194SV.docx  PE605.518v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

13.6.2017 B8-0405/1 

Ändringsförslag  1 

Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Curzio Maltese 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0405/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Finansiering av politiska partier och politiska stiftelser på europeisk nivå 

Förslag till resolution 

Skäl Ba (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ba. I artikel 6 i Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU, Euratom) nr 

1141/2014 fastställs att en myndighet för 

europeiska politiska partier och 

europeiska politiska stiftelser ska inrättas 

senast den 1 september 2016, och ha i 

uppgift att besluta om huruvida 

registrering och avregistrering av 

europeiska politiska partier och politiska 

stiftelser sker i enlighet med de 

förfaranden och villkor som anges i 

förordningen. 

Or. en 
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13.6.2017 B8-0405/2 

Ändringsförslag  2 

Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Curzio Maltese 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0405/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Finansiering av politiska partier och politiska stiftelser på europeisk nivå 

Förslag till resolution 

Skäl Bb (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Bb. I enlighet med artikel 38 i 

förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 

uppmanas parlamentet att senast i mitten 

av 2018 utvärdera tillämpningen av denna 

förordning och, i förekommande fall, 

ange de eventuella ändringar som bör 

göras av stadgarna eller 

finansieringssystemen. Kommissionen 

uppmanas att före utgången av 2018 

lägga fram en rapport tillsammans med 

ett lagstiftningsförslag om ändring av 

denna förordning. 

Or. en 
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13.6.2017 B8-0405/3 

Ändringsförslag  3 

Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Curzio Maltese 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0405/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Finansiering av politiska partier och politiska stiftelser på europeisk nivå 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att ta en närmare titt på 

samtliga brister och föreslå en översyn av 

förordningen så snart som möjligt. 

2. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna, myndigheten för 

europeiska politiska partier och 

europeiska politiska stiftelser och 

kommissionen att i vederbörlig ordning 

medverka i genomförandet av förordning 

(EU, Euratom) nr 1141/2014, som trädde 

i kraft den 1 januari 2017, för att vara 

redo för den första bedömnings- och 

utvärderingsrapporten, som ska läggas 

fram av Europaparlamentet senast i 

mitten av 2018. 

Or. en 

 

 


