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Доклад A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Статут и финансиране на политическите партии на европейско равнище 

2010/2201(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение М 

 

Предложение за резолюция Изменение 

M. като има предвид, че това 

организационно сближаване може да се 

постигне единствено чрез установяване 

на общ политически, правен и 

фискален статут на европейските 

политически партии, макар че това не 

трябва да води до стандартизиране на 

организацията на европейските 

политически партии и на техните 

фондации, която е единствено в 

компетентността на европейските 

политически партии и техните 

фондации, 

M. като има предвид, че това 

организационно сближаване може да се 

постигне единствено чрез установяване 

на политическа съгласуваност и общ 

правен и фискален статут на 

европейските политически партии, 

макар че това не трябва да води до 

стандартизиране на организацията на 

европейските политически партии и на 

техните фондации, която е единствено в 

компетентността на европейските 

политически партии и техните 

фондации, 

Or. en 



 

AM\862790BG.doc  PE459.760v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

30.3.2011 A7-0062/4 

Изменение  4 

Fiorello Provera 

от името на групата EFD 

 

Доклад A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 
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Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. подчертава, че Договорът от Лисабон 

предвижда тази роля на политическите 

партии и техните фондации с оглед 

създаване на европейски полис, 

политическо пространство на 

равнище ЕС и европейска демокрация, 

чийто ключов съставен елемент е 

Европейската гражданска инициатива; 

2. подчертава, че Договорът от Лисабон 

предвижда тази роля на политическите 

партии и техните фондации с оглед 

укрепване на европейската 

демокрация, чийто ключов съставен 

елемент е Европейската гражданска 

инициатива; 
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Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. отбелязва, че европейските 

политически партии, такива каквито 

са, не са в позицията да изпълнят в 

пълна степен тази роля, тъй като те 

са просто организации, обединяващи 

национални партии, и не са в пряка 

връзка с избирателите в държавите-

членки; 

заличава се 

Or. en 
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Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. изразява убедеността си, че 

автентичният правен статут на 

европейските политически партии и 

тяхната правосубектност, основани 

пряко на правото на Европейския съюз, 

ще позволи на европейските 

политически партии и на техните 

политически фондации да действат 

като представителни субекти на 

европейския публичен интерес; 

8. изразява убедеността си, че 

автентичният правен статут на 

европейските политически партии и 

тяхната правосубектност, основани 

пряко на правото на Европейския съюз, 

ще позволи на европейските 

политически партии и на техните 

политически фондации да 

представляват по-добре европейските 

граждани; 
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Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. подчертава важните 

предизвикателства по отношение на 

организационния капацитет, пред 

които европейските политически 

партии ще трябва да се изправят в 

контекста на реформите, които 

могат да бъдат извършени в 

европейската избирателна система 

(създаване на допълнителен 

избирателен район, създаване на 

транснационални листи); 

заличава се 

Or. en 

 

 


