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30.3.2011 A7-0062/3 

Alteração  3 

Fiorello Provera 

em nome do Grupo EFD 

 

Relatório A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Regulamentação aplicável aos partidos políticos a nível europeu e normas que regem o seu 

financiamento 

2010/2201(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando M 

 

Proposta de resolução Alteração 

M. Considerando que esta convergência 

organizativa depende da adopção de um 

estatuto político, legal e fiscal comum para 

os partidos políticos europeus, o que não 

pode implicar uma normalização da 

organização dos partidos políticos e das 

respectivas fundações, pois são os próprios 

que têm a competência exclusiva para tal, 

M. Considerando que esta convergência 

organizativa depende da coerência política 

e da adopção de um estatuto legal e fiscal 

comum para os partidos políticos europeus, 

o que não pode implicar uma normalização 

da organização dos partidos políticos e das 

respectivas fundações, pois são os próprios 

que têm a competência exclusiva para tal, 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0062/4 

Alteração  4 

Fiorello Provera 

em nome do Grupo EFD 

 

Relatório A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Regulamentação aplicável aos partidos políticos a nível europeu e normas que regem o seu 

financiamento 

2010/2201(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Salienta que o Tratado de Lisboa prevê o 

desempenho deste papel pelos partidos 

políticos e pelas respectivas fundações, 

com vista à criação de uma «polis» 

europeia, um «espaço político» ao nível 

da UE, uma «democracia europeia», sendo 

a iniciativa de cidadania europeia um 

elemento constitutivo essencial; 

2. Salienta que o Tratado de Lisboa prevê o 

desempenho deste papel pelos partidos 

políticos e pelas respectivas fundações, 

com vista ao reforço da democracia 

europeia, sendo a iniciativa de cidadania 

europeia um elemento constitutivo 

essencial; 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0062/5 

Alteração  5 

Fiorello Provera 

em nome do Grupo EFD 

 

Relatório A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Regulamentação aplicável aos partidos políticos a nível europeu e normas que regem o seu 

financiamento 

2010/2201(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Constata que, actualmente, os partidos 

políticos europeus não se encontram em 

posição de desempenhar plenamente este 

papel porque são apenas as organizações 

de cúpula dos partidos nacionais e não 

estão em contacto directo com os eleitores 

nos Estados-Membros; 

Suprimido 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0062/6 

Alteração  6 

Fiorello Provera 

em nome do Grupo EFD 

 

Relatório A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Regulamentação aplicável aos partidos políticos a nível europeu e normas que regem o seu 

financiamento 

2010/2201(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Está convicto de que um verdadeiro 

estatuto jurídico para os partidos políticos 

europeus e uma personalidade jurídica 

autónoma, assentes directamente no direito 

da União Europeia, permitirão a estes e às 

respectivas fundações políticas actuar 

como representantes do interesse público 

europeu; 

8. Está convicto de que um verdadeiro 

estatuto jurídico para os partidos políticos 

europeus e uma personalidade jurídica 

autónoma, assentes directamente no direito 

da União Europeia, permitirão que estes e 

as respectivas fundações políticas 

representem melhor os cidadãos 

europeus; 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0062/7 

Alteração  7 

Fiorello Provera 

em nome do Grupo EFD 

 

Relatório A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Regulamentação aplicável aos partidos políticos a nível europeu e normas que regem o seu 

financiamento 

2010/2201(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Realça os desafios importantes em 

termos de capacidade organizativa que os 

partidos políticos europeus terão de 

enfrentar à luz das reformas que poderão 

ser feitas no sistema eleitoral europeu 

(criação de um novo círculo eleitoral, de 

listas transnacionais); 

Suprimido 

Or. en 

 

 


