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30. 3. 2011 A7-0062/3 

Pozměňovací návrh  3 

Fiorello Provera 

za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Právní předpisy a pravidla o statutu a financování politických stran na evropské úrovni 

2010/2201(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění M 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

M. vzhledem k tomu, že této organizační 

soudržnosti lze dosáhnout jedině tak, že 

bude pro evropské politické strany 

stanoven jednotný politický, právní 

a fiskální status, což však nesmí mít za 

následek organizační standardizaci 

evropských politických stran a jejich 

nadací, což je oblast v níž mají evropské 

politické strany a jejich nadace výhradní 

pravomoci, 

M. vzhledem k tomu, že této organizační 

soudržnosti lze dosáhnout jedině tak, že 

bude pro evropské politické strany 

stanovena politická soudržnost a jednotný 

právní a fiskální status, což však nesmí mít 

za následek organizační standardizaci 

evropských politických stran a jejich 

nadací, což je oblast v níž mají evropské 

politické strany a jejich nadace výhradní 

pravomoci, 

Or. en 
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30. 3. 2011 A7-0062/4 

Pozměňovací návrh  4 

Fiorello Provera 

za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Právní předpisy a pravidla o statutu a financování politických stran na evropské úrovni 

2010/2201(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje, že Lisabonská smlouva 

takovou úlohu politických stran a jejich 

nadací zakotvuje s cílem vytvořit evropský 

stát, politický prostor na úrovni EU 

a evropskou demokracii, jejímž základním 

stavebním prvkem je evropská občanská 

iniciativa; 

2. zdůrazňuje, že Lisabonská smlouva 

takovou úlohu politických stran a jejich 

nadací zakotvuje s cílem posílit evropskou 

demokracii, jejímž základním stavebním 

prvkem je evropská občanská iniciativa; 

Or. en 
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30. 3. 2011 A7-0062/5 

Pozměňovací návrh  5 

Fiorello Provera 

za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Právní předpisy a pravidla o statutu a financování politických stran na evropské úrovni 

2010/2201(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. konstatuje, že stávající evropské 

politické strany nejsou schopné zastávat 

tuto úlohu v plném rozsahu proto, že jsou 

pouhými zastřešujícími organizacemi 

vnitrostátních stran a s voliči v členských 

státech nejsou v přímém kontaktu; 

vypouští se 

Or. en 
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30. 3. 2011 A7-0062/6 

Pozměňovací návrh  6 

Fiorello Provera 

za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Právní předpisy a pravidla o statutu a financování politických stran na evropské úrovni 

2010/2201(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. je přesvědčen, že neodvozený právní 

statut evropských politických stran 

a vlastní právní subjektivita, jež budou 

vycházet přímo z práva Evropské unie, 

umožní, aby evropské politické strany 

a jejich politické nadace jednaly jako 

subjekty, které zastupují evropský veřejný 

zájem; 

8. je přesvědčen, že neodvozený právní 

statut evropských politických stran a 

vlastní právní subjektivita, jež budou 

vycházet přímo z práva Evropské unie, 

umožní, aby evropské politické strany a 

jejich politické nadace lépe zastupovaly 

evropské občany; 

Or. en 
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30. 3. 2011 A7-0062/7 

Pozměňovací návrh  7 

Fiorello Provera 

za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Právní předpisy a pravidla o statutu a financování politických stran na evropské úrovni 

2010/2201(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. zdůrazňuje významné problémy 

z hlediska organizační kapacity, kterým 

budou evropské politické strany muset 

čelit ve vztahu k reformám, jež budou 

možná uskutečněny v evropském 

volebním systému (vytvoření dodatečného 

volebního obvodu, zřízení nadnárodních 

volebních seznamů); 

vypouští se 

Or. en 

 

 


