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Pakeitimas  8 

Helmut Scholz 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Reglamentai, pagal kuriuos reglamentuojamos Europos politin÷s partijos, ir šių partijų 

finansavimo taisykl÷s 

2010/2201(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

5 a dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 5a. dar kartą patvirtina galiojančias 

politinių partijų pripažinimo Europos 

lygmeniu taisykles; pabr÷žia, kad siekiant 

aktyvesnio visuomen÷s dalyvavimo 

nuomon÷s formavimo procese Europoje 

nebūtina griežtinti atitinkamų politinių 

partijų pripažinimo reikalavimų; 

Or. en 
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Pakeitimas  9 

Helmut Scholz 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Reglamentai, pagal kuriuos reglamentuojamos Europos politin÷s partijos, ir šių partijų 

finansavimo taisykl÷s 

2010/2201(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

9 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

9. laikosi nuomon÷s, kad Europos politin÷s 

partijos tur÷tų sąveikauti ir konkuruoti 

klausimais, susijusiais su bendromis 

Europos problemomis, Europos Sąjunga ir 

jos vystymusi, trimis pakopomis: 

regionine, nacionaline ir Europos lygmens; 

mano, kad itin svarbu, kad Europos 

politin÷s partijos būtų veiksmingos ir 

produktyvios ES ir valstybių narių bei 

kitais lygmenimis; 

9. laikosi nuomon÷s, kad Europos politin÷s 

partijos tur÷tų sąveikauti ir konkuruoti 

klausimais, susijusiais su bendromis 

Europos problemomis, Europos Sąjunga ir 

jos vystymusi, trimis pakopomis: 

regionine, nacionaline ir Europos lygmens; 

mano, kad atsižvelgiant į tai Europos 

politin÷ms partijoms yra itin svarbu veikti 

glaudžiai bendradarbiaujant ir sutariant 

su savo nar÷mis nacionalin÷mis ir 

regionin÷mis partijomis; 

Or. en 
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Helmut Scholz 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Reglamentai, pagal kuriuos reglamentuojamos Europos politin÷s partijos, ir šių partijų 

finansavimo taisykl÷s 

2010/2201(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

17 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

17. pabr÷žia, kad partijų ir fondų 

finansavimas iš savo pačių l÷šų yra 

gyvybingumo ženklas; mano, kad tai tur÷tų 

būti skatinama, padidinant dabartinę 

12 000 eurų per metus ribą dovanojamoms 

l÷šoms iki 25 000 eurų per metus iš vieno 

dovanotojo, tačiau kartu reikalaujant gavus 

l÷šas atskleisti, kas dovanoja, kaip 

reikalaujama pagal galiojančius įstatymus 

ir siekiant skaidrumo; 

17. pabr÷žia, kad partijų ir fondų 

finansavimas iš savo pačių l÷šų yra 

gyvybingumo ženklas; mano, kad tai tur÷tų 

būti skatinama, padidinant dabartinę 

12 000 eurų per metus ribą dovanojamoms 

l÷šoms iki 25 000 eurų per metus iš vieno 

dovanotojo (fizinio asmens), tačiau kartu 

reikalaujant gavus l÷šas atskleisti, kas 

dovanoja, kaip reikalaujama pagal 

galiojančius įstatymus ir siekiant 

skaidrumo; pabr÷žia, kad juridiniai 

asmenys negali būti dovanotojai; 

Or. en 
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Pakeitimas  11 

Helmut Scholz 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Reglamentai, pagal kuriuos reglamentuojamos Europos politin÷s partijos, ir šių partijų 

finansavimo taisykl÷s 

2010/2201(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

26 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

26. ragina Europos politines partijas 

prad÷ti svarstyti pavienių piliečių tapimo 

tiesioginiais nariais ir tinkamo šių narių 

tiesioginio ar netiesioginio dalyvavimo 

partijų vidaus veikloje ir priimant 

sprendimus sąlygas; 

26. palankiai vertina Europos politinių 

partijų įgytą įvairaus pobūdžio 

individualios naryst÷s patirtį; ragina visas 

Europos politines partijas prad÷ti svarstyti 

pavienių piliečių tapimo tiesioginiais 

nariais ir tinkamo šių narių lygiateisio ir 

demokratiško dalyvavimo partijų vidaus 

veikloje ir priimant sprendimus sąlygas; 

Or. en 

 

 


