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 5a. Jerāa’ jafferma r-regoli eŜistenti dwar 

ir-rikonoxximent tal-partiti politiëi fil-

livell Ewropew; jenfasizza li, għall-

interessi tat-twessigħ tal-parteëipazzjoni 

pubblika fil-proëess tal-formazzjoni tal-

opinjonijiet fl-Ewropa, mhuwiex 

neëessarju li l-kriterji għar-rikonoxximent 

tal-partiti politiëi korrispondenti jsiru 

iktar iebsin; 

Or. en 
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9. Hu tal-fehma li l-partiti politiëi Ewropej 

għandhom jinteraāāixxu u jikkompetu 

dwar kwistjonijiet relatati ma' sfidi komuni 

Ewropej u mal-Unjoni Ewropea u l-

iŜvilupp tagħha fi tliet livelli: il-livell 

reājonali, nazzjonali u Ewropew; iqis li 

huwa tal-ikbar importanza għall-partiti 

politiëi li jkunu effiëjenti u produttivi 

kemm fil-livell tal-UE u fil-livell 

nazzjonali u lil hinn; 

9. Hu tal-fehma li l-partiti politiëi Ewropej 

għandhom jinteraāāixxu u jikkompetu 

dwar kwistjonijiet relatati ma' sfidi komuni 

Ewropej u mal-Unjoni Ewropea u l-

iŜvilupp tagħha fi tliet livelli: il-livell 

reājonali, nazzjonali u Ewropew; iqis li 

huwa tal-ikbar importanza għall-partiti 

politiëi Ewropej li, f’dan il-kuntest, 

jaāixxu f’kooperazzjoni mill-qrib u bi qbil 

mal-partiti tal-membri nazzjonali jew 

reājonali tagħhom; 

Or. en 
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17. Jenfasizza li l-fatt li l-partiti u l-

fondazzjonijiet jiffinanzjaw lilhom 

infushom huwa sinjal ta’ vitalità; jemmen 

li dan għandu jitħeāāeā billi l-limitu 

attwali ta’ EUR 12,000 fis-sena għad-

donazzjonijiet jogħla għal EUR 25,000 fis-

sena għal kull donatur, flimkien, 

madankollu, ma’ rekwiŜit li tiāi Ŝvelata l-

identità tad-donatur meta tasal id-

donazzjoni, bi qbil mal-leāiŜlazzjoni fis-

seħħ u fl-interessi ta' trasparenza; 

17. Jenfasizza li l-fatt li l-partiti u l-

fondazzjonijiet jiffinanzjaw lilhom 

infushom huwa sinjal ta’ vitalità; jemmen 

li dan għandu jitħeāāeā billi l-limitu 

attwali ta’ EUR 12,000 fis-sena għad-

donazzjonijiet jogħla għal EUR 25,000 fis-

sena u għal kull persuna naturali bħala 

donatur, flimkien, madankollu, ma’ 

rekwiŜit li tiāi Ŝvelata l-identità tad-donatur 

meta tasal id-donazzjoni, bi qbil mal-

leāiŜlazzjoni fis-seħħ u fl-interessi ta' 

trasparenza; jenfasizza l-fatt li l-persuni 

legali ma jistgħux ikunu donaturi; 

Or. en 
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26. Jistieden lill-partiti politiëi Ewropej 

jibdew proëess ta' kunsiderazzjoni tat-

termini għas-sħubija diretta tal-individwi u 

tal-arranāamenti adegwati għall-

parteëipazzjoni diretta jew indiretta tal-

individwi fl-attivitajiet interni u fil-proëessi 

ta' teħid ta' deëiŜjoni tal-partiti; 

26. Jirrikonoxxi l-esperjenza li l-partiti 

politiëi Ewropej akkwistaw b’forom ta’ 

sħubija individwali; jistieden lill-partiti 

politiëi Ewropej kollha jibdew proëess ta' 

kunsiderazzjoni tat-termini għas-sħubija 

diretta tal-individwi u tal-arranāamenti 

adegwati għall-parteëipazzjoni ekwa u 

demokratika tal-individwi fl-attivitajiet 

interni u fil-proëessi ta' teħid ta' deëiŜjoni 

tal-partiti; 

Or. en 

 

 

 


