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Betænkning A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan 

(2010/2201(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt M 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

M. der henviser til, at denne 

organisatoriske konvergens kun kan opnås 

ved at etablere en fælles politisk, juridisk 

og skattemæssig status for de europæiske 

politiske partier, selv om dette ikke må 

indebære en standardisering af 

organisationsstrukturen i de politiske 

partier på europæisk plan og deres fonde, 

som de politiske partier på europæisk plan 

og deres fonde er eneansvarlige for, 

M. der henviser til, at denne 

organisatoriske konvergens kun kan opnås 

ved at etablere politisk sammenhæng og 

en fælles, juridisk og skattemæssig status 

for de europæiske politiske partier, selv om 

dette ikke må indebære en standardisering 

af organisationsstrukturen i de politiske 

partier på europæisk plan og deres fonde, 

som de politiske partier på europæisk plan 

og deres fonde er eneansvarlige for, 

Or. en 
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Betænkning A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan 

(2010/2201(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

2. understreger, at Lissabon-traktaten giver 

de politiske partier og deres fonde denne 

rolle med henblik på at skabe et europæisk 

polis, en politisk arena på europæisk plan, 

og et europæisk demokrati, hvor det 

europæiske borgerinitiativ spiller en 

nøglerolle; 

2. understreger, at Lissabon-traktaten giver 

de politiske partier og deres fonde denne 

rolle med henblik på at styrke det 

europæiske demokrati, hvor det europæiske 

borgerinitiativ spiller en nøglerolle 

Or. en 
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Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

3. bemærker, at de europæiske politiske 

partier i deres nuværende form ikke er i 

stand til fuldt ud at spille denne rolle, 

fordi de blot er paraplyorganisationer for 

nationale partier og ikke direkte i kontakt 

med vælgerne i medlemsstaterne; 

udgår 

Or. en 
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Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

8. er overbevist om, at en egentlig juridisk 

statut for de europæiske politiske partier og 

deres egen status som juridisk person, der 

er direkte baseret på EU-lovgivningen, vil 

gøre det muligt for de europæiske politiske 

partier og deres politiske fonde at handle 

som repræsentanter i den europæiske 

offentligheds interesse; 

8. er overbevist om, at en egentlig juridisk 

statut for de europæiske politiske partier og 

deres egen status som juridisk person, der 

er direkte baseret på EU-lovgivningen, vil 

gøre det muligt for de europæiske politiske 

partier og deres politiske fonde at fungere 

bedre som repræsentanter for de 

europæiske borgere; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

10. understreger de store organisatoriske 

udfordringer, som de europæiske politiske 

partier vil blive konfronteret med på 

grund af eventuelle ændringer i det 

europæiske valgsystem (skabelse af 

yderligere valgkredse, opstilling af 

tværnationale lister); 

udgår 

Or. en 

 

 


