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30.3.2011 A7-0062/3 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

Fiorello Provera 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Štatút a financovanie politických strán na európskej úrovni 
2010/2201(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie M 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

M. keďže takéto organizačné zblíženie je 
možné dosiahnuť len zavedením 
spoločného politického, právneho a 
fiškálneho štatútu pre politické strany na 
európskej úrovni, hoci to nesmie mať za 
následok organizačnú štandardizáciu 
politických strán a ich nadácií na európskej 
úrovni, v prípade ktorých majú výhradné 
právomoci politické strany a ich nadácie na 
európskej úrovni, 

M. keďže takéto organizačné zblíženie je 
možné dosiahnuť len zavedením politickej 
súdržnosti a spoločného právneho a 
fiškálneho štatútu pre politické strany na 
európskej úrovni, hoci to nesmie mať za 
následok organizačnú štandardizáciu 
politických strán a ich nadácií na európskej 
úrovni, v prípade ktorých majú výhradné 
právomoci politické strany a ich nadácie na 
európskej úrovni, 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0062/4 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

Fiorello Provera 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Štatút a financovanie politických strán na európskej úrovni 
2010/2201(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. zdôrazňuje, že Lisabonská zmluva, s 
cieľom vytvoriť európsku polis, poskytuje 
politickým stranám a ich nadáciám pre 
túto úlohu politický priestor na úrovni EÚ 
a európsku demokraciu, ktorej kľúčovým 
konštitutívnym prvkom je európska 
iniciatíva občanov; 

2. zdôrazňuje, že Lisabonská zmluva 
umožňuje politickým stranám a ich 
nadáciám plniť túto úlohu s cieľom 
posilniť európsku demokraciu, ktorej 
kľúčovým konštitutívnym prvkom je 
európska iniciatíva občanov; 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0062/5 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 

Fiorello Provera 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Štatút a financovanie politických strán na európskej úrovni 
2010/2201(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

3. konštatuje, že politické strany na 
európskej úrovni nedokážu vo svojej 
súčasnej forme plne vykonávať túto 
úlohu, pretože sú len zastrešujúcimi 
organizáciami pre politické strany na 
vnútroštátnej úrovni a nie sú v priamom 
kontakte s voličmi v členských štátoch; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0062/6 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  6 

Fiorello Provera 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Štatút a financovanie politických strán na európskej úrovni 
2010/2201(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

8. je presvedčený o tom, že ak politické 
strany na európskej úrovni získajú 
skutočný právny štatút a právnu 
subjektivitu, ktoré budú priamo vyplývať 
z predpisov Európskej únie, budú môcť 
spolu so svojimi politickými nadáciami 
pôsobiť ako zástupcovia európskeho 
verejného záujmu; 

8. je presvedčený o tom, že ak politické 
strany na európskej úrovni získajú 
skutočný právny štatút a právnu 
subjektivitu, ktoré budú priamo vyplývať z 
predpisov Európskej únie, budú môcť 
spolu so svojimi politickými nadáciami 
lepšie zastupovať európskych občanov; 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0062/7 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  7 

Fiorello Provera 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Štatút a financovanie politických strán na európskej úrovni 
2010/2201(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

10. zdôrazňuje významné problémy 
týkajúce sa organizačnej kapacity, ktorým 
budú musieť politické strany na európskej 
úrovni čeliť v súvislosti s reformami 
európskeho volebného systému, ku ktorým 
môže dôjsť (vytvorenie ďalšieho 
volebného obvodu, vytvorenie 
nadnárodných volebných zoznamov),; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 
 


