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Marietta Giannakou 

Статут и финансиране на политическите партии на европейско равнище 

2010/2201(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 a 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 5a. потвърждава поддръжката си за 

съществуващата нормативна уредба 

за признаване на политическите 

партии на европейско равнище; 

подчертава, че в интерес на 

разширяването на участието на 

обществеността в процеса на 

формиране на мнение в Европа не е 

необходимо да се увеличава 

строгостта на критериите за 

признаване на съответните 

политически партии; 

Or. en 
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Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. приема за сведение, че по въпросите, 

които засягат общите европейски 

предизвикателства, както и Европейския 

съюз и неговото развитие, европейските 

политически партии следва да си 

взаимодействат и да се конкурират на 

три равнища: на регионално, на 

национално и на европейско равнище; 

счита, че е от съществено значение за 

европейските политически партии да 

бъдат ефективни и продуктивни на 

равнище ЕС и на национално равнище, 

а също и в по-широк план; 

9. приема за сведение, че по въпросите, 

които засягат общите европейски 

предизвикателства, както и Европейския 

съюз и неговото развитие, европейските 

политически партии следва да си 

взаимодействат и да се конкурират на 

три равнища: на регионално, на 

национално и на европейско равнище; 

счита, че е от съществено значение за 

европейските политически партии да 

действат в тясно сътрудничество и в 

съгласие със своите национални или 

регионални партии-членки в този 

контекст; 

Or. en 
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Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. подчертава, че самофинансирането 

на партиите и фондациите е знак за 

жизнеспособност; счита, че то следва да 

бъде насърчавано чрез увеличаване на 

настоящото ограничение за дарения от 

12 000 евро на година на 25 000 евро на 

година/ на дарител, което обаче следва 

да се комбинира с изискване да се 

разкрие самоличността на дарителите 

към момента на получаването в 

съответствие с действащото 

законодателство и в интерес на 

прозрачността; 

17. подчертава, че самофинансирането 

на партиите и фондациите е знак за 

жизнеспособност; счита, че то следва да 

бъде насърчавано чрез увеличаване на 

настоящото ограничение за дарения от 

12 000 евро на година на 25 000 евро на 

година и на дарител физическо лице, 

което обаче следва да се комбинира с 

изискване да се разкрие самоличността 

на дарителите към момента на 

получаването в съответствие с 

действащото законодателство и в 

интерес на прозрачността; подчертава 

факта, че юридически лица не могат 

да бъдат дарители; 

Or. en 
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Предложение за резолюция 

Параграф 26 

 

Предложение за резолюция Изменение 

26. приканва европейските 

политически партии да започнат процес 

на разглеждане на условията за пряко 

индивидуално членство и подходящи 

договорености за пряко или непряко 

участие на лица във вътрешните 

дейности и процесите на вземане на 

решения на партиите; 

26. признава опита, който 

европейските политически партии са 

придобили с формите на 

индивидуално членство; приканва 

всички европейски политически партии 

да започнат процес на разглеждане на 

условията за пряко индивидуално 

членство и подходящи договорености за 

равноправно и демократично участие 

на лица във вътрешните дейности и 

процесите на вземане на решения на 

партиите; 

Or. en 

 

 


