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30.3.2011 A7-0062/8 

Amendement  8 

Helmut Scholz 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Regels inzake de financiering van politieke partijen en hun politieke stichtingen 

2010/2201(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 bis. bekrachtigt de bestaande regels 

inzake erkenning van politieke partijen op 

Europees niveau; acht het ter wille van 

grotere participatie van het publiek aan 

het opinievormingsproces in Europa, niet 

nodig dat de criteria voor erkenning van 

de daarbij betrokken politieke partijen 

worden verzwaard; 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

30.3.2011 A7-0062/9 

Amendement  9 

Helmut Scholz 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Regels inzake de financiering van politieke partijen en hun politieke stichtingen 

2010/2201(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. is van mening de Europese politieke 

partijen in aangelegenheden in verband met 

de gemeenschappelijke Europese 

uitdagingen en de Europese Unie en haar 

ontwikkeling op drie verschillende niveaus 

met elkaar in wisselwerking moeten staan 

en met elkaar moeten concurreren: op 

regionaal, nationaal en Europees niveau; is 

van mening dat voor de Europese politieke 

partijen efficiëntie en productiviteit uiterst 

belangrijk zijn, zowel op EU-niveau als op 

het niveau van de lidstaat en daarbuiten; 

9. is van mening de Europese politieke 

partijen in aangelegenheden in verband met 

de gemeenschappelijke Europese 

uitdagingen en de Europese Unie en haar 

ontwikkeling op drie verschillende niveaus 

met elkaar in wisselwerking moeten staan 

en met elkaar moeten concurreren: op 

regionaal, nationaal en Europees niveau; 

acht het in dit verband van het grootste 

belang dat Europese politieke partijen 

opereren in nauwe samenwerking en in 

overeenstemming met hun nationale of 

regionale zusterpartijen; 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

30.3.2011 A7-0062/10 

Amendement  10 

Helmut Scholz 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Regels inzake de financiering van politieke partijen en hun politieke stichtingen 

2010/2201(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. onderstreept dat de financiering uit 

eigen middelen van partijen en stichtingen 

een teken van vitaliteit is; is van mening 

dat deze vorm van financiering 

gestimuleerd zou moeten worden door de 

huidige grens voor donaties te verhogen 

van 12 000 naar 25 000 euro per jaar/per 

donateur, waarbij echter wel de eis wordt 

gesteld dat de identiteit van de donateur bij 

ontvangst van de donatie openbaar wordt 

gemaakt, overeenkomstig de geldende 

wetgeving en in het belang van de 

transparantie; 

17. onderstreept dat de financiering uit 

eigen middelen van partijen en stichtingen 

een teken van vitaliteit is; is van mening 

dat deze vorm van financiering 

gestimuleerd zou moeten worden door de 

huidige grens voor donaties te verhogen 

van 12 000 naar 25 000 euro per jaar en 

per natuurlijk persoon als donateur, 

waarbij echter wel de eis wordt gesteld dat 

de identiteit van de donateur bij ontvangst 

van de donatie openbaar wordt gemaakt, 

overeenkomstig de geldende wetgeving en 

in het belang van de transparantie; 

onderstreept dat rechtspersonen geen 

donateur kunnen zijn; 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0062/11 

Amendement  11 

Helmut Scholz 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Regels inzake de financiering van politieke partijen en hun politieke stichtingen 

2010/2201(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. verzoekt de Europese politieke partijen 

een proces op gang te brengen om na te 

denken over de voorwaarden voor een 

rechtstreeks individueel lidmaatschap en 

een passende regeling voor de 

rechtstreekse of onrechtstreekse 

participatie van individuen in de interne 

activiteiten en de besluitvormingsprocessen 

van de partijen; 

26. heeft waardering voor de ervaring die 

de Europese politieke partijen hebben 

opgedaan met vormen van individueel 

lidmaatschap; verzoekt alle Europese 

politieke partijen een proces op gang te 

brengen om na te denken over de 

voorwaarden voor een rechtstreeks 

individueel lidmaatschap en een passende 

regeling voor de democratische 

participatie van individuen op gelijke voet 

in de interne activiteiten en de 

besluitvormingsprocessen van de partijen; 

Or. en 

 

 


