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2010/2201(INI) 

Projekt rezolucji 

Punkt M preambuły 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

M. mając na uwadze, Ŝe taką zbieŜność 

organizacyjną moŜna osiągnąć wyłącznie 

poprzez ustanowienie wspólnego statusu 

politycznego, prawnego i podatkowego 

europejskich partii politycznych, przy 

czym nie oznacza to, Ŝe organizacja 

europejskich partii politycznych i ich 

fundacji zostanie ujednolicona, bowiem 

takie działania mogą być podejmowane 

wyłącznie przez europejskie partie 

polityczne i ich fundacje, 

M. mając na uwadze, Ŝe taką zbieŜność 

organizacyjną moŜna osiągnąć wyłącznie 

poprzez ustanowienie politycznej spójności 

oraz wspólnego statusu prawnego i 

podatkowego europejskich partii 

politycznych, przy czym nie oznacza to, Ŝe 

organizacja europejskich partii 

politycznych i ich fundacji zostanie 

ujednolicona, bowiem takie działania mogą 

być podejmowane wyłącznie przez 

europejskie partie polityczne i ich 

fundacje, 

Or. en 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. podkreśla, Ŝe w Traktacie z Lizbony jest 

mowa o tej roli partii politycznych i 

powiązanych z nimi fundacji z zamiarem 

stworzenia europejskiego polis, 

przestrzeni politycznej na szczeblu UE i 

demokracji europejskiej, której kluczowym 

elementem jest europejska inicjatywa 

obywatelska; 

2. podkreśla, Ŝe w Traktacie z Lizbony jest 

mowa o tej roli partii politycznych i 

powiązanych z nimi fundacji z zamiarem 

wzmocnienia demokracji europejskiej, 

której kluczowym elementem jest 

europejska inicjatywa obywatelska; 

Or. en 
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Przepisy regulujące partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasady dotyczące ich 

finansowania 

2010/2201(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. zauwaŜa, Ŝe europejskie partie 

polityczne w obecnym kształcie nie są w 

stanie w pełni odgrywać tej roli, gdyŜ są 

one zaledwie organizacjami koordynują 

partie krajowe i nie mają bezpośredniego 

kontaktu z elektoratem w państwach 

członkowskich; 

skreślony 

Or. en 
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Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. jest przekonany, Ŝe prawdziwy status 

prawny europejskich partii politycznych 

oraz ich własna osobowość prawna, oparte 

bezpośrednio na prawodawstwie Unii 

Europejskiej, pozwolą europejskim 

partiom i fundacjom politycznym działać 

jako reprezentanci europejskiego interesu 

publicznego; 

8. jest przekonany, Ŝe prawdziwy status 

prawny europejskich partii politycznych 

oraz ich własna osobowość prawna, oparte 

bezpośrednio na prawodawstwie Unii 

Europejskiej, pozwolą europejskim 

partiom politycznym oraz ich fundacjom 

politycznym lepiej reprezentować 

europejskich obywateli; 

Or. en 
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Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. podkreśla waŜne wyzwania w zakresie 

zdolności organizacyjnej, z jakimi będą 

musiały się uporać europejskie partie 

polityczne w świetle reform, jakich moŜna 

dokonać w europejskim systemie 

wyborczym (utworzenie dodatkowego 

okręgu wyborczego, ustanowienie list 

międzykrajowych); 

skreślony 

Or. en 

 

 


