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Ændringsforslag   8 

Helmut Scholz 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan 

(2010/2201(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

 5a. bekræfter de gældende bestemmelser 

om anerkendelse af politiske partier på 

europæisk plan; understreger, at det med 

henblik på en udvidelse af offentlighedens 

deltagelse i holdningsdannelsen i Europa 

ikke er nødvendigt at stramme kriterierne 

for anerkendelse af de tilsvarende 

politiske partier; 

Or. en 



 

AM\862789DA.doc  PE459.760v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

30.3.2011 A7-0062/9 

Ændringsforslag   9 

Helmut Scholz 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan 

(2010/2201(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

9. mener, at de europæiske politiske partier 

bør agere indbyrdes og konkurrere om 

spørgsmål vedrørende fælles europæiske 

udfordringer og EU og udviklingen af den 

på tre niveauer: regionalt, nationalt og på 

EU-niveau; mener, at det er af største 

betydning. at de europæiske politiske 

partier er effektive og produktive på EU- 

og medlemsstatsniveau og derudover; 

9. mener, at de europæiske politiske partier 

bør agere indbyrdes og konkurrere om 

spørgsmål vedrørende fælles europæiske 

udfordringer og EU og udviklingen af den 

på tre niveauer: regionalt, nationalt og på 

EU-niveau; mener, at det er af største 

betydning. at de europæiske politiske 

partier i den forbindelse samarbejder nært 

med og er enige med deres nationale og 

regionale medlemspartier; 

Or. en 
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Betænkning A7-0062/2011 
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Statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan 

(2010/2201(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

17. understreger, at selvfinansiering af 

partier og fonde er et tegn på vitalitet; 

mener, at det bør fremmes ved at sætte det 

nuværende loft på 12 000 EUR om året for 

pengegaver op til 25 000 EUR om året pr. 

donor, dog kombineret med et krav om 

offentliggørelse af donorernes identitet på 

tidspunktet for modtagelsen i 

overensstemmelse med gældende 

lovgivning og af hensyn til åbenheden; 

17. understreger, at selvfinansiering af 

partier og fonde er et tegn på vitalitet; 

mener, at det bør fremmes ved at sætte det 

nuværende loft på 12 000 EUR om året for 

pengegaver op til 25 000 EUR om året pr. 

donor i form af fysiske personer, dog 

kombineret med et krav om 

offentliggørelse af donorernes identitet på 

tidspunktet for modtagelsen i 

overensstemmelse med gældende 

lovgivning og af hensyn til åbenheden; 

understreger, at juridiske personer ikke 

kan være donorer; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag  

26. opfordrer de europæiske politiske 

partier til at indlede overvejelserne 

omkring vilkårene for individuelt 

medlemskab og for enkeltmedlemmers 

direkte eller indirekte deltagelse i de 

interne aktiviteter og beslutningsprocesser i 

partierne; 

26. erkender de erfaringer, som de 

europæiske politiske partier har gjort med 

forskellige former for individuelt 

medlemskab; opfordrer alle europæiske 

politiske partier til at indlede 

overvejelserne omkring vilkårene for 

direkte individuelt medlemskab og for 

enkeltmedlemmers direkte eller indirekte 

deltagelse i de interne aktiviteter og 

beslutningsprocesser i partierne; 

Or. en 

 

 


