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Pakeitimas  3 

Fiorello Provera 

EFD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Reglamentai, pagal kuriuos reglamentuojamos Europos politin÷s partijos, ir šių partijų 

finansavimo taisykl÷s 

2010/2201(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

M konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

M. kadangi organizacin÷s konvergencijos 

galima pasiekti tik Europos politin÷ms 

partijoms suteikiant tokį bendrą politinį, 

teisinį ir mokestinį statusą, kad Europos 

politinių partijų ir jų fondų organizacin÷ 

struktūra nebūtų suvienodinta, kadangi tik 

pačios Europos partijos ir jų fondai 

atsakingi už šią struktūrą, 

M. kadangi organizacin÷s konvergencijos 

galima pasiekti tik Europos politin÷ms 

partijoms įgyvendinant politikos 

suderinamumą ir suteikiant bendrą teisinį 

ir mokestinį statusą, kad Europos politinių 

partijų ir jų fondų organizacin÷ struktūra 

nebūtų suvienodinta, kadangi tik pačios 

Europos partijos ir jų fondai atsakingi už 

šią struktūrą, 

Or. en 
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Pakeitimas  4 

Fiorello Provera 

EFD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Reglamentai, pagal kuriuos reglamentuojamos Europos politin÷s partijos, ir šių partijų 

finansavimo taisykl÷s 

2010/2201(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

2 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

2. pabr÷žia, kad Lisabonos sutartyje 

numatytas šis politinių partijų ir jų fondų 

vaidmuo, siekiant ES lygmeniu sukurti 

Europos polį, politinę erdvę, ir Europos 

demokratiją, kurios pagrindin÷ sud÷tin÷ 

dalis yra Europos piliečių iniciatyva; 

2. pabr÷žia, kad Lisabonos sutartyje 

numatytas šis politinių partijų ir jų fondų 

vaidmuo, siekiant sustiprinti Europos 

demokratiją, kurios pagrindin÷ sud÷tin÷ 

dalis yra Europos piliečių iniciatyva; 

Or. en 
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Pakeitimas  5 

Fiorello Provera 

EFD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Reglamentai, pagal kuriuos reglamentuojamos Europos politin÷s partijos, ir šių partijų 

finansavimo taisykl÷s 

2010/2201(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

3 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

3. pažymi, kad Europos politin÷s partijos, 

tokios, kokios jos yra, negali visiškai 

atlikti šio vaidmens, nes jos yra tik 

nacionalines partijas apjungiančios 

organizacijos, o ne tiesiogiai 

susisiekiančios su rink÷jais valstyb÷se 

nar÷se; 

Išbraukta. 

Or. en 
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Pakeitimas  6 

Fiorello Provera 

EFD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Reglamentai, pagal kuriuos reglamentuojamos Europos politin÷s partijos, ir šių partijų 

finansavimo taisykl÷s 

2010/2201(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

8 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

8. įsitikinęs, kad autentiškas juridinis 

Europos politinių partijų statusas ir jų 

pačių juridinio asmens statusas, tiesiogiai 

pagrįstas Europos Sąjungos teise, leis 

Europos politin÷ms partijoms veikti kaip 

Europos visuomen÷s interesų atstovams; 

8. įsitikinęs, kad autentiškas juridinis 

Europos politinių partijų statusas ir jų 

pačių juridinio asmens statusas, tiesiogiai 

pagrįstas Europos Sąjungos teise, leis 

Europos politin÷ms partijoms ir jų 

politiniams fondams geriau atstovauti 

Europos piliečiams; 

Or. en 
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Pakeitimas  7 

Fiorello Provera 

EFD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Reglamentai, pagal kuriuos reglamentuojamos Europos politin÷s partijos, ir šių partijų 

finansavimo taisykl÷s 

2010/2201(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

10 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

10. pabr÷žia svarbius su organizaciniais 

paj÷gumais susijusius uždavinius, kuriuos 

tur÷s spręsti Europos politin÷s partijos 

atsižvelgiant į reformas, kurios gali būti 

atliktos Europos rinkimų sistemoje 

(papildomos rikimų apygardos įsteigimas, 

tarpvalstybinių sąrašų sudarymas); 

Išbraukta. 

Or. en 

 

 

 


