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Grozījums Nr.  8 

Helmut Scholz 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Noteikumi, kas attiecas uz Eiropas līmeĦa politiskajām partijām un to finansēšanu 
2010/2201(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 5.a vēlreiz apstiprina pašreiz spēkā esošos 
noteikumus par Eiropas līmeĦa politisko 
partiju atzīšanu; uzsver, ka, lai 
paplašinātu sabiedrības dalību viedokĜa 
veidošanas procesā Eiropā, nav 
nepieciešams attiecīgu politisko partiju 
atzīšanas kritērijus padarīt stingrākus; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  9 

Helmut Scholz 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Noteikumi, kas attiecas uz Eiropas līmeĦa politiskajām partijām un to finansēšanu 
2010/2201(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. uzskata, ka mijiedarbībai un konkurencei 
starp Eiropas politiskajām partijām 
attiecībā uz jautājumiem par visai Eiropai 
raksturīgām problēmām un par Eiropas 
Savienību un tās attīstību būtu jānorit trīs 
līmeĦos: reăionālā, valsts un Eiropas 
līmenī; uzskata, ka ir īpaši svarīgi, lai 
Eiropas politiskās partijas efektīvi un 
produktīvi darbotos gan ES, gan 
dalībvalstu, gan citos līmeĦos; 

9. uzskata, ka mijiedarbībai un konkurencei 
starp Eiropas politiskajām partijām 
attiecībā uz jautājumiem par visai Eiropai 
raksturīgām problēmām un par Eiropas 
Savienību un tās attīstību jānorit trīs 
līmeĦos: reăionālā, valsts un Eiropas 
līmenī; uzskata, ka šajā sakarībā ir īpaši 
svarīgi, lai Eiropas politiskās partijas 
rīkotos ciešā sadarbībā ar savas valsts vai 
reăionālā līmeĦa partijām; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  10 

Helmut Scholz 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Noteikumi, kas attiecas uz Eiropas līmeĦa politiskajām partijām un to finansēšanu 
2010/2201(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

17. uzsver, ka partiju un fondu 
pašfinansēšanās ir dzīvotspējas rādītājs; 
uzskata, ka tā būtu jāveicina, pašreizējo 
gadā saĦemamo ziedojumu ierobežojumu 
palielinot no EUR 12 000 līdz EUR 25 000 
uz vienu ziedotāju, taču ar noteikumu, ka 
ziedojumu saĦemšanas brīdī tiek atklāta 
ziedotāja identitāte, lai nodrošinātu 
pārredzamību un atbilstību spēkā esošajiem 
tiesību aktiem; 

17. uzsver, ka partiju un fondu 
pašfinansēšanās ir dzīvotspējas rādītājs; 
uzskata, ka tā jāveicina, pašreizējo gadā 
saĦemamo ziedojumu ierobežojumu 
palielinot no EUR 12 000 līdz EUR 25 000 
uz vienu ziedotāju (fizisku personu), taču 
ar noteikumu, ka ziedojumu saĦemšanas 
brīdī tiek atklāta ziedotāja identitāte, lai 
nodrošinātu pārredzamību un atbilstību 
spēkā esošajiem tiesību aktiem; uzsver, ka 
juridiskas personas nevar būt ziedotājas; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  11 

Helmut Scholz 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Noteikumi, kas attiecas uz Eiropas līmeĦa politiskajām partijām un to finansēšanu 
2010/2201(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

26. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

26. aicina Eiropas politiskās partijas sākt 
apsvērt noteikumus personu tiešai dalībai 
partijā un tiešai vai netiešai dalībai partiju 
iekšējā darbībā un lēmumu pieĦemšanā; 

26. atzīst Eiropas līmeĦa politisko partiju 
pieredzi, ko tās guvušas no individuālās 
dalības dažādiem veidiem; aicina visas 
Eiropas politiskās partijas sākt apsvērt 
noteikumus personu tiešai dalībai partijā un 
līdztiesīgai un demokrātiskai dalībai 
partiju iekšējā darbībā un lēmumu 
pieĦemšanā; 

Or. en 

 
 


