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Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 5 α 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 5a. επιβεβαιώνει τους ισχύοντες κανόνες 
σχετικά µε την αναγνώριση πολιτικών 
κοµµάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο· τονίζει 
ότι για να αυξηθεί η συµµετοχή των 
πολιτών στη διαδικασία διαµόρφωσης 
άποψης στην Ευρώπη δεν είναι 
απαραίτητο να καταστούν αυστηρότερα 
τα κριτήρια για την αναγνώριση των 
αντίστοιχων πολιτικών κοµµάτων· 

Or. en 



 

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

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

30.3.2011 A7-0062/9 

Τροπολογία  9 

Helmut Scholz 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0062/2011 

Μαριέττα Γιαννάκου 

Καθεστώς και χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

9. πιστεύει ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά 

κόµµατα θα πρέπει να αλληλεπιδρούν και 

να ανταγωνίζονται για θέµατα που 

αφορούν κοινές ευρωπαϊκές προκλήσεις 

και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 

ανάπτυξή της σε τρία επίπεδα: 
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό· 
θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σηµαντικό τα 

ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα να είναι 
αποτελεσµατικά και παραγωγικά σε 
ενωσιακό και εθνικό επίπεδο καθώς και 
πέρα από αυτό· 

9. πιστεύει ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά 

κόµµατα θα πρέπει να αλληλεπιδρούν και 

να ανταγωνίζονται για θέµατα που 

αφορούν κοινές ευρωπαϊκές προκλήσεις 

και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 

ανάπτυξή της σε τρία επίπεδα: 
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό· 
θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σηµαντικό τα 

ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα να δρουν 
στο πλαίσιο αυτό σε στενή συνεργασία 
και συνεννόηση µε κόµµατα που είναι 
µέλη τους σε εθνικό ή περιφερειακό 
επίπεδο· 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

17. υπογραµµίζει ότι η 

αυτοχρηµατοδότηση των κοµµάτων και 

των ιδρυµάτων αποτελεί ένδειξη 

δυναµισµού· πιστεύει ότι αυτό θα πρέπει 

να ενθαρρυνθεί µε την αύξηση του 

ισχύοντος ορίου για τις δωρεές από 12.000 

ευρώ ετησίως σε 25.000 ευρώ ετησίως ανά 

δωρητή, σε συνδυασµό, ωστόσο, µε την 

υποχρέωση γνωστοποίησης της ταυτότητας 

του δωρητή κατά το χρόνο λήψης της 

δωρεάς, σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία και χάριν της διαφάνειας· 

17. υπογραµµίζει ότι η 

αυτοχρηµατοδότηση των κοµµάτων και 

των ιδρυµάτων αποτελεί ένδειξη 

δυναµισµού· πιστεύει ότι αυτό θα πρέπει 

να ενθαρρυνθεί µε την αύξηση του 

ισχύοντος ορίου για τις δωρεές από 12.000 

ευρώ ετησίως σε 25.000 ευρώ ετησίως και 
ανά φυσικό πρόσωπο, σε συνδυασµό, 
ωστόσο, µε την υποχρέωση 

γνωστοποίησης της ταυτότητας του 

δωρητή κατά το χρόνο λήψης της δωρεάς, 

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και 

χάριν της διαφάνειας· υπογραµµίζει το 
γεγονός ότι τα νοµικά πρόσωπα δεν 
µπορεί να είναι δωρητές· 
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Παράγραφος 26 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

26. καλεί τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα 

να ξεκινήσουν µία διαδικασία εξέτασης 

των προϋποθέσεων για άµεση συµµετοχή 

µεµονωµένων πολιτών και των 

κατάλληλων διευθετήσεων για την άµεση 
ή έµµεση συµµετοχή τους στις εσωτερικές 

δραστηριότητες και διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων των κοµµάτων· 

26. αναγνωρίζει την εµπειρία που έχουν 
αποκοµίσει τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόµµατα όσον αφορά µορφές 
µεµονωµένης συµµετοχής· καλεί όλα τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα να 

ξεκινήσουν µία διαδικασία εξέτασης των 

προϋποθέσεων για άµεση συµµετοχή 

µεµονωµένων πολιτών και των 

κατάλληλων διευθετήσεων για την ισότιµη 
και δηµοκρατική συµµετοχή τους στις 
εσωτερικές δραστηριότητες και 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων των 

κοµµάτων· 

Or. en 

 

 


