
 

AM\862789HU.doc  PE459.760v01-00 
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30.3.2011 A7-0062/8 

Módosítás  8 
Helmut Scholz 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0062/2011 
Marietta Giannakou 
Az európai szintő politikai pártokra irányadó elıírások és finanszírozásuk szabályai 

2010/2201(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
5 a bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 5a. megerısíti az európai szintő politikai 

pártok elismerésének jelenlegi szabályait; 

hangsúlyozza, hogy nem szükséges a 

megfelelı politikai pártok elismerési 

kritériumainak szigorítása annak 

érdekében, hogy kiszélesítsék a polgárok 

részvételét az európai véleményalkotási 

folyamatban; 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0062/9 

Módosítás  9 
Helmut Scholz 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0062/2011 
Marietta Giannakou 
Az európai szintő politikai pártokra irányadó elıírások és finanszírozásuk szabályai 

2010/2201(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
9 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. véleménye szerint az európai politikai 

pártoknak párbeszédet kell folytatniuk és 

három szinten kell versenyezniük a közös 

európai kihívásokhoz, valamint az Európai 

Unióhoz és annak fejlıdéséhez kapcsolódó 

kérdésekben: regionálisan, országosan és 

európai szinten; véleménye szerint 

alapvetı fontosságú, hogy az európai 

politikai pártok uniós és nemzeti szinten, 

valamint azon túlmenıen is hatékonyak és 

termelékenyek legyenek; 

9. véleménye szerint az európai politikai 

pártoknak párbeszédet kell folytatniuk és 

három szinten kell versenyezniük a közös 

európai kihívásokhoz, valamint az Európai 

Unióhoz és annak fejlıdéséhez kapcsolódó 

kérdésekben: regionálisan, országosan és 

európai szinten; véleménye szerint 

alapvetı fontosságú, hogy az európai 

politikai pártok e tekintetben nemzeti vagy 

régiós tagpártjaikkal szoros 

együttmőködésben és egyetértésben 

lépjenek fel; 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0062/10 

Módosítás  10 
Helmut Scholz 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0062/2011 
Marietta Giannakou 
Az európai szintő politikai pártokra irányadó elıírások és finanszírozásuk szabályai 

2010/2201(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
17 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. hangsúlyozza, hogy a pártok és 

alapítványok önfinanszírozása az 

életképesség jele; véleménye szerint ezt 

ösztönözni kell az adományok jelenlegi 

12 000 eurós felsı határának 

adományozónként évi 25 000 euróra 

történı emelésével, ugyanakkor 

megkövetelve, hogy az adományozók 

nevét, a hatályos jogszabályoknak 

megfelelıen és az átláthatóság érdekében 

az adomány beérkezésekor közzétegyék; 

17. hangsúlyozza, hogy a pártok és 

alapítványok önfinanszírozása az 

életképesség jele; véleménye szerint ezt 

ösztönözni kell az adományok jelenlegi 

12 000 eurós felsı határának évente és 

természetes személyenként 

adományozónként 25 000 euróra történı 

emelésével, ugyanakkor megkövetelve, 

hogy az adományozók nevét, a hatályos 

jogszabályoknak megfelelıen és az 

átláthatóság érdekében az adomány 

beérkezésekor közzétegyék; hangsúlyozza, 

hogy jogi személyek nem lehetnek 

adományozók; 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0062/11 

Módosítás  11 
Helmut Scholz 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0062/2011 
Marietta Giannakou 
Az európai szintő politikai pártokra irányadó elıírások és finanszírozásuk szabályai 

2010/2201(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
26 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

26. felszólítja az európai politikai pártokat, 

hogy kezdjenek hozzá az egyének 

közvetlen egyéni tagságára és a pártok 

belsı tevékenységeiben és döntéshozatali 

folyamataiban vállalt közvetlen vagy 

közvetett részvételével kapcsolatos 

megfelelı intézkedésekre vonatkozó 

feltételek kialakításához; 

26. elismeri azt a tapasztalatot, amelyre az 

európai politikai pártok az egyéni tagság 

formáival kapcsolatban szert tettek; 

felszólít minden európai politikai pártot, 

hogy kezdjenek hozzá az egyének 

közvetlen egyéni tagságára és a pártok 

belsı tevékenységeiben és döntéshozatali 

folyamataiban vállalt egyenlı és 

demokratikus részvételével kapcsolatos 

megfelelı intézkedésekre vonatkozó 

feltételek kialakításához; 

Or. en 

 

 


