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30.3.2011 A7-0062/3 

Grozījums Nr.  3 

Fiorello Provera 

EFD grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Noteikumi, kas attiecas uz Eiropas līmeĦa politiskajām partijām un to finansēšanu 
2010/2201(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

M apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

M. tā kā šādu organizatorisku konverăenci 
var panākt vienīgi, nosakot vienotu 
Eiropas partiju politisko, tiesisko un fiskālo 
statusu, bet neparedzot Eiropas politisko 
partiju un to fondu organizatorisku 
vienādošanu, kas ir vienīgi pašu Eiropas 
politisko partiju un to fondu kompetencē; 

M. tā kā šādu organizatorisku konverăenci 
var panākt vienīgi, nodrošinot politisku 

saskanību un vienotu Eiropas politisko 
partiju tiesisko un fiskālo statusu, bet 
neparedzot Eiropas politisko partiju un to 
fondu organizatorisku vienādošanu, kas ir 
vienīgi pašu Eiropas politisko partiju un to 
fondu kompetencē; 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0062/4 

Grozījums Nr.  4 

Fiorello Provera 

EFD grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Noteikumi, kas attiecas uz Eiropas līmeĦa politiskajām partijām un to finansēšanu 
2010/2201(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. uzsver, ka Lisabonas līgumā šī politisko 
partiju un to fondu loma ir noteikta, lai ES 

līmenī izveidotu Eiropas pilsonisko 

sabiedrību, politisko telpu un Eiropas 
demokrātiju, kuras būtiskākais elements ir 
Eiropas pilsoĦu iniciatīva; 

2. uzsver, ka Lisabonas līgumā šī politisko 
partiju un to fondu loma ir noteikta, lai 
stiprinātu Eiropas demokrātiju, kuras 
būtiskākais elements ir Eiropas pilsoĦu 
iniciatīva; 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0062/5 

Grozījums Nr.  5 

Fiorello Provera 

EFD grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Noteikumi, kas attiecas uz Eiropas līmeĦa politiskajām partijām un to finansēšanu 
2010/2201(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

3. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. norāda, ka Eiropas politiskās partijas to 

pašreizējā veidolā nespēj pilnībā 

uzĦemties šo lomu, jo patlaban tās ir tikai 

valsts līmeĦa partiju jumta organizācijas 

un tām nav tiešas saiknes ar vēlētājiem 

dalībvalstīs; 

svītrots 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0062/6 

Grozījums Nr.  6 

Fiorello Provera 

EFD grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Noteikumi, kas attiecas uz Eiropas līmeĦa politiskajām partijām un to finansēšanu 
2010/2201(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. ir pārliecināts, ka autentisks Eiropas 
politisko partiju tiesiskais statuss un 
juridiskas personas statuss, kas tiešā veidā 
balstīts uz Eiropas Savienības tiesību 
aktiem, Eiropas politiskajām partijām un to 
politiskajiem fondiem Ĝaus darboties kā 
Eiropas iedzīvotāju interešu pārstāvjiem; 

8. ir pārliecināts, ka autentisks Eiropas 
politisko partiju tiesiskais statuss un 
juridiskas personas statuss, kas tiešā veidā 
balstīts uz Eiropas Savienības tiesību 
aktiem, Eiropas politiskajām partijām un to 
politiskajiem fondiem Ĝaus labāk pārstāvēt 
Eiropas iedzīvotājus; 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0062/7 

Grozījums Nr.  7 

Fiorello Provera 

EFD grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Noteikumi, kas attiecas uz Eiropas līmeĦa politiskajām partijām un to finansēšanu 
2010/2201(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. uzsver, ka veidosies nopietnas 

organizatorisko spēju problēmas, kas būs 

jārisina Eiropas politiskajām partijām 

saistībā ar reformām, kuras tiks veiktas 

Eiropas vēlēšanu sistēmā (papildu 

vēlēšanu apgabalu izveide, starptautisku 

sarakstu veidošana); 

svītrots 

Or. en 

 
 


