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30.3.2011 A7-0062/3 

Amendement  3 

Fiorello Provera 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Statuut en financiering van politieke partĳen op Europees niveau 

2010/2201(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging M 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

M. overwegende dat deze organisatorische 

convergentie uitsluitend bereikt kan 

worden door een gemeenschappelijke 

politieke, juridische en fiscale status voor 

de Europese politieke partijen vast te 

stellen, zonder dat dit enige 

standaardisering van de organisatie van de 

Europese politieke partijen en hun 

stichtingen mag inhouden, waarvoor 

uitsluitend de Europese politieke partijen 

en hun stichtingen zelf bevoegd zijn, 

M. overwegende dat deze organisatorische 

convergentie uitsluitend bereikt kan 

worden door een politieke samenhang, en 

een gemeenschappelijke juridische en 

fiscale status voor de Europese politieke 

partijen vast te stellen, zonder dat dit enige 

standaardisering van de organisatie van de 

Europese politieke partijen en hun 

stichtingen mag inhouden, waarvoor 

uitsluitend de Europese politieke partijen 

en hun stichtingen zelf bevoegd zijn, 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0062/4 

Amendement  4 

Fiorello Provera 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Statuut en financiering van politieke partĳen op Europees niveau 

2010/2201(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. onderstreept dat het Verdrag van 

Lissabon voorziet in deze rol van de 

politieke partijen en hun stichtingen met 

het oog op het creëren van een Europese 

polis, een politieke ruimte op EU-niveau, 

en een Europese democratie, waarvan het 

Europees burgerinitiatief een essentieel 

onderdeel is; 

2. onderstreept dat het Verdrag van 

Lissabon voorziet in deze rol van de 

politieke partijen en hun stichtingen met 

het oog op het versterken van de Europese 

democratie, waarvan het Europees 

burgerinitiatief een essentieel onderdeel is; 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0062/5 

Amendement  5 

Fiorello Provera 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Statuut en financiering van politieke partĳen op Europees niveau 

2010/2201(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. stelt vast dat de Europese politieke 

partijen in hun huidige vorm niet in staat 

zijn deze rol volledig te vervullen, omdat 

ze slechts overkoepelende organisaties 

van nationale partijen zijn en niet 

rechtstreeks in contact staan met het 

electoraat in de lidstaten; 

Schrappen 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0062/6 

Amendement  6 

Fiorello Provera 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Statuut en financiering van politieke partĳen op Europees niveau 

2010/2201(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. is ervan overtuigd dat een authentieke 

juridische status voor de Europese politieke 

partijen en een eigen rechtspersoonlijkheid, 

rechtstreeks gebaseerd op het recht van de 

Europese Unie, de Europese politieke 

partijen en hun politieke stichtingen in 

staat zullen stellen op te treden als 

vertegenwoordigers van het Europees 

openbaar belang; 

8. is ervan overtuigd dat een authentieke 

juridische status voor de Europese politieke 

partijen en een eigen rechtspersoonlijkheid, 

rechtstreeks gebaseerd op het recht van de 

Europese Unie, de Europese politieke 

partijen en hun politieke stichtingen in 

staat zullen stellen de Europese burgers 

beter te vertegenwoordigen; 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0062/7 

Amendement  7 

Fiorello Provera 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Statuut en financiering van politieke partĳen op Europees niveau 

2010/2201(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. onderstreept de belangrijke 

uitdagingen op het vlak van de 

organisatiecapaciteit waarmee de 

Europese politieke partijen zullen worden 

geconfronteerd in het licht van de 

hervormingen die waarschijnlijk in het 

Europese kiesstelsel zullen worden 

doorgevoerd (het creëren van een extra 

kiesdistrict, de invoering van 

transnationale lijsten); 

Schrappen 

Or. en 

 

 


