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30.3.2011 A7-0062/3 

Módosítás  3 
Fiorello Provera 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0062/2011 
Marietta Giannakou 
Az európai szintő politikai pártokra irányadó elıírások és finanszírozásuk szabályai 

2010/2201(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
M preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

M. mivel e szervezeti közelítés csak úgy 

valósítható meg, ha az európai politikai 

pártok számára közös politikai, jogi és 

adóügyi státuszt alakítunk ki, anélkül, hogy 

ez az európai politikai pártok és 

alapítványaik szervezeti egységesítését is 

maga után vonná, ami az európai politikai 

pártok és alapítványok kizárólagos 

illetékességi körébe tartozik, 

M. mivel e szervezeti közelítés csak úgy 

valósítható meg, ha az európai politikai 

pártok számára politikai következetességet, 

valamint közös jogi és adóügyi státuszt 

alakítunk ki, anélkül, hogy ez az európai 

politikai pártok és alapítványaik szervezeti 

egységesítését is maga után vonná, ami az 

európai politikai pártok és alapítványok 

kizárólagos illetékességi körébe tartozik, 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0062/4 

Módosítás  4 
Fiorello Provera 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0062/2011 
Marietta Giannakou 
Az európai szintő politikai pártokra irányadó elıírások és finanszírozásuk szabályai 

2010/2201(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
2 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. hangsúlyozza, hogy a Lisszaboni 

Szerzıdés az európai polisz, az uniós 

szintő politikai tér és az európai 

demokrácia megteremtése érdekében – 

amelyeknek az európai polgári 

kezdeményezés kulcsfontosságú elemét 

képezi – gondoskodik a politikai pártok és 

alapítványok e szerepérıl; 

2. hangsúlyozza, hogy a Lisszaboni 

Szerzıdés az európai demokrácia 

megerısítése érdekében – amelynek az 

európai polgári kezdeményezés 

kulcsfontosságú elemét képezi – 

gondoskodik a politikai pártok és 

alapítványok e szerepérıl; 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0062/5 

Módosítás  5 
Fiorello Provera 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0062/2011 
Marietta Giannakou 
Az európai szintő politikai pártokra irányadó elıírások és finanszírozásuk szabályai 

2010/2201(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
3 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. megállapítja, hogy az európai politikai 

pártok jelenlegi állapotukban nem 

képesek teljes mértékben eleget tenni e 

szerepnek, mivel pusztán a nemzeti pártok 

ernyıszervezetei és nem állnak közvetlen 

kapcsolatban a tagállamok választóival; 

törölve 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0062/6 

Módosítás  6 
Fiorello Provera 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0062/2011 
Marietta Giannakou 
Az európai szintő politikai pártokra irányadó elıírások és finanszírozásuk szabályai 

2010/2201(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
8 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

8. meggyızıdése, hogy az európai politikai 

pártok közvetlenül az európai uniós 

jogszabályokon alapuló hiteles jogállása és 

saját jogi személyisége lehetıvé teszi az 

európai politikai pártok és politikai 

alapítványaik számára, hogy az európai 

közérdek képviselıiként lépjenek fel; 

8. meggyızıdése, hogy az európai politikai 

pártok közvetlenül az európai uniós 

jogszabályokon alapuló hiteles jogállása és 

saját jogi személyisége lehetıvé teszi az 

európai politikai pártok számára, hogy 

jobban képviseljék az európai polgárokat; 

Or. en 



 

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

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

30.3.2011 A7-0062/7 

Módosítás  7 
Fiorello Provera 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0062/2011 
Marietta Giannakou 
Az európai szintő politikai pártokra irányadó elıírások és finanszírozásuk szabályai 

2010/2201(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
10 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. hangsúlyozza azokat a fontos 

kihívásokat, amelyekkel az európai 

politikai pártoknak szervezeti kapacitásuk 

tekintetében szembe kell nézniük, 

tekintettel az európai választási rendszer 

esetleges reformjára (egy további 

választókörzet létrehozása, országok feletti 

listákat állítása); 

törölve 

Or. en 

 

 


