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30. 3. 2011 A7-0062/8 

Pozměňovací návrh  8 

Helmut Scholz 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Právní předpisy a pravidla o statutu a financování politických stran na evropské úrovni 

2010/2201(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 5 a 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. potvrzuje stávající pravidla pro 

uznávání politických stran na evropské 

úrovni; zdůrazňuje, že v zájmu rozšíření 

zapojení veřejnosti do procesu formování 

názorů v Evropě není nutné zpřísňovat 

kritéria pro uznávání odpovídajících 

politických stran; 

Or. en 
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30. 3. 2011 A7-0062/9 

Pozměňovací návrh  9 

Helmut Scholz 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Právní předpisy a pravidla o statutu a financování politických stran na evropské úrovni 

2010/2201(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. je toho názoru, že evropské politické 

strany by měly být schopny interakce 

a soupeřit v záležitostech týkajících se 

společných evropských problémů 

a Evropské unie a jejího rozvoje, a to na 

třech úrovních: na úrovni regionální, 

vnitrostátní a evropské; domnívá se, že je 

mimořádně důležité, aby evropské 

politické strany fungovaly účinně 

a produktivně na úrovni EU i na úrovni 

členských států a ještě dále; 

9. je toho názoru, že evropské politické 

strany by měly být schopny interakce 

a soupeřit v záležitostech týkajících se 

společných evropských problémů 

a Evropské unie a jejího rozvoje, a to na 

třech úrovních: na úrovni regionální, 

vnitrostátní a evropské; domnívá se, že je 

mimořádně důležité, aby evropské 

politické strany v této souvislosti fungovaly 

v úzké spolupráci a ve shodě se svými 

vnitrostátními nebo regionálními 

členskými stranami; 

Or. en 
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30. 3. 2011 A7-0062/10 

Pozměňovací návrh  10 

Helmut Scholz 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Právní předpisy a pravidla o statutu a financování politických stran na evropské úrovni 

2010/2201(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. zdůrazňuje, že samofinancování stran 

a nadací je známkou životaschopnosti; 

domnívá se, že by mělo být podporováno, 

a to tím, že se zvýší současný limit pro 

hodnotu darů, který je 12 tisíc EUR ročně, 

na 25 tisíc EUR na dárce za rok, ovšem ve 

spojení s povinností zveřejnit totožnost 

dárce v okamžiku přijetí daru v souladu 

s platnými právními předpisy a v zájmu 

transparentnosti; 

17. zdůrazňuje, že samofinancování stran 

a nadací je známkou životaschopnosti; 

domnívá se, že by mělo být podporováno, 

a to tím, že se zvýší současný limit pro 

hodnotu darů, který je 12 tisíc EUR ročně, 

na 25 tisíc EUR na jednoho dárce –

fyzickou osobu – za rok, ovšem ve spojení 

s povinností zveřejnit totožnost dárce 

v okamžiku přijetí daru v souladu 

s platnými právními předpisy a v zájmu 

transparentnosti; zdůrazňuje, že právnické 

osoby dárci být nemohou; 

Or. en 
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30. 3. 2011 A7-0062/11 

Pozměňovací návrh  11 

Helmut Scholz 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Právní předpisy a pravidla o statutu a financování politických stran na evropské úrovni 

2010/2201(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. vyzývá evropské politické strany, aby 

zahájily proces posouzení přímého 

individuálního členství a vhodných 

opatření pro přímou nebo nepřímou účast 

jednotlivců na vnitřních činnostech 

a rozhodovacích procesech strany; 

26. uznává zkušenosti, které evropské 

politické strany získaly s formami 

individuálního členství; vyzývá všechny 

evropské politické strany, aby zahájily 

proces posouzení přímého individuálního 

členství a vhodných opatření pro 

rovnoprávnou a demokratickou účast 

jednotlivců na vnitřních činnostech 

a rozhodovacích procesech strany; 

Or. en 

 

 


