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Τροπολογία  3 

Fiorello Provera 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 

 

Έκθεση A7-0062/2011 

Μαριέττα Γιαννάκου 

Καθεστώς και χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

2010/2201(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη IΓ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

M. λαµβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω 

οργανωτική σύγκλιση µπορεί να επιτευχθεί 

µόνο µε τη δηµιουργία κοινού πολιτικού, 
νοµικού και φορολογικού καθεστώτος για 

τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα, χωρίς 

ωστόσο αυτό να επιφέρει την τυποποίηση 

της οργάνωσης των ευρωπαϊκών πολιτικών 

κοµµάτων και των ιδρυµάτων τους, που 

υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα 

των ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων και 

των ιδρυµάτων τους· 

M. λαµβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω 

οργανωτική σύγκλιση µπορεί να επιτευχθεί 

µόνο µε τη δηµιουργία πολιτικής συνοχής 
και κοινού νοµικού και φορολογικού 
καθεστώτος για τα ευρωπαϊκά πολιτικά 

κόµµατα, χωρίς ωστόσο αυτό να επιφέρει 

την τυποποίηση της οργάνωσης των 

ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων και των 

ιδρυµάτων τους, που υπάγεται στην 

αποκλειστική αρµοδιότητα των 

ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων και των 

ιδρυµάτων τους· 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0062/4 

Τροπολογία  4 

Fiorello Provera 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 

 

Έκθεση A7-0062/2011 

Μαριέττα Γιαννάκου 

Καθεστώς και χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

2010/2201(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

2. υπογραµµίζει ότι η Συνθήκη της 

Λισαβόνας προβλέπει τον συγκεκριµένο 

ρόλο για τα ευρωπαϊκά κόµµατα και τα 

ιδρύµατά τους, προκειµένου να 

δηµιουργηθεί ένας «πολιτικός χώρος» σε 
επίπεδο ΕΕ και µια «Ευρωπαϊκή 

δηµοκρατία», στην οποία η πρωτοβουλία 

ευρωπαίων πολιτών συνιστά θεµελιώδες 

συστατικό στοιχείο· 

2. υπογραµµίζει ότι η Συνθήκη της 

Λισαβόνας προβλέπει τον συγκεκριµένο 

ρόλο για τα ευρωπαϊκά κόµµατα και τα 

ιδρύµατά τους, προκειµένου να ενισχυθεί η 

«Ευρωπαϊκή δηµοκρατία», στην οποία η 

πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών συνιστά 

θεµελιώδες συστατικό στοιχείο· 

Or. en 
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Έκθεση A7-0062/2011 

Μαριέττα Γιαννάκου 

Καθεστώς και χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

2010/2201(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

3. επισηµαίνει ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόµµατα, στη σηµερινή µορφή τους, δεν 
είναι σε θέση να διαδραµατίσουν πλήρως 
αυτόν τον ρόλο, δεδοµένου ότι αποτελούν 
απλώς «οργανώσεις οµπρέλες» εθνικών 
κοµµάτων και δεν έχουν άµεση επαφή µε 
το εκλογικό σώµα στα κράτη µέλη· 

διαγράφεται 
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Fiorello Provera 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 

 

Έκθεση A7-0062/2011 

Μαριέττα Γιαννάκου 

Καθεστώς και χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

2010/2201(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

8. είναι πεπεισµένο ότι αν τα ευρωπαϊκά 

πολιτικά κόµµατα αποκτήσουν ειδικό 

νοµικό καθεστώς και ξεχωριστή 

προσωπικότητα, άµεσα βασιζόµενα στο 

δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα 

µπορέσουν µαζί µε τα πολιτικά τους 

ιδρύµατα να λειτουργήσουν ως φορείς 
εκπροσώπησης του ευρωπαϊκού 
δηµόσιου συµφέροντος· 

8. είναι πεπεισµένο ότι αν τα ευρωπαϊκά 

πολιτικά κόµµατα αποκτήσουν ειδικό 

νοµικό καθεστώς και ιδιαίτερη νοµική 

προσωπικότητα, άµεσα βασιζόµενα στο 

δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα 

µπορέσουν µαζί µε τα πολιτικά τους 

ιδρύµατα να εκπροσωπήσουν 
αποτελεσµατικότερα τους ευρωπαίους 
πολίτες· 

Or. en 
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Fiorello Provera 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 

 

Έκθεση A7-0062/2011 

Μαριέττα Γιαννάκου 

Καθεστώς και χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

2010/2201(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

10. τονίζει τις σηµαντικές οργανωτικές 
προκλήσεις που θα κληθούν τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα να 
αντιµετωπίσουν ενόψει της ενδεχόµενης 
µεταρρύθµισης του συστήµατος των 
ευρωπαϊκών εκλογών (δηµιουργία 
πρόσθετης εκλογικής περιφέρειας, 
κατάρτιση διεθνικών λιστών)· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

 


