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Põhjendus M 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

M. arvestades, et erakondade struktuuri 

ühtlustamist on võimalik saavutada ainult 

Euroopa erakondadele ühise poliitilise, 

õigusliku ja eelarvelise staatuse 

kehtestamise kaudu, mis ei tohi tuua kaasa 

Euroopa erakondade ja nendega seotud 

sihtasutuste organisatsiooni standardimist, 

sest selleks on ainupädevus Euroopa 

erakondadel ja nende sihtasutustel; 

M. arvestades, et erakondade struktuuri 

ühtlustamist on võimalik saavutada ainult 

poliitilise sidususe ja Euroopa 

erakondadele ühise õigusliku ja eelarvelise 

staatuse kehtestamise kaudu, mis ei tohi 

tuua kaasa Euroopa erakondade ja nendega 

seotud sihtasutuste organisatsiooni 

standardimist, sest selleks on ainupädevus 

Euroopa erakondadel ja nende 

sihtasutustel; 

Or. en 
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Lõige 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. rõhutab, et Lissaboni lepingus on see 

erakondade ja nende sihtasutuste roll 

sätestatud eesmärgiga luua Euroopa polis, 

ELi tasandi poliitiline ruum ja Euroopa 

demokraatia, mille üheks tähtsaks 

koostisosaks on Euroopa kodanikualgatus; 

2. rõhutab, et Lissaboni lepingus on see 

erakondade ja nende sihtasutuste roll 

sätestatud eesmärgiga tugevdada Euroopa 

demokraatiat, mille üheks tähtsaks 

koostisosaks on Euroopa kodanikualgatus; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. märgib, et Euroopa erakonnad oma 

praegusel kujul ei ole võimelised seda 

rolli täielikult täitma, sest nad on kõigest 

siseriiklike erakondade 

katusorganisatsioonid ja ei suhtle otse 

valijaskonnaga liikmesriikides; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. on veendunud, et Euroopa erakondade 

kindel õiguslik seisund ja just neile omane 

juriidilise isiku staatus, mis tugineb otse 

Euroopa Liidu õigusele, võimaldab 

Euroopa erakondadel ja nendega seotud 

poliitilistel sihtasutustel tegutseda Euroopa 

avalike huvide esindajatena; 

8. on veendunud, et Euroopa erakondade 

kindel õiguslik seisund ja just neile omane 

juriidilise isiku staatus, mis tugineb otse 

Euroopa Liidu õigusele, võimaldab 

Euroopa erakondadel ja nendega seotud 

poliitilistel sihtasutustel paremini esindada 

Euroopa kodanikke; 

Or. en 
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10. rõhutab, et Euroopa erakondade ees 

seisavad uued suured ülesanded 

organisatsioonilise suutlikkuse 

valdkonnas, pidades silmas Euroopa 

valimissüsteemi võimalikku reformi 

(täiendava valimisringkonna 

moodustamine, piiriüleste nimekirjade 

koostamine); 

välja jäetud 

Or. en 

 

 


