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Projekt rezolucji 

Ustęp 5 a 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5a. potwierdza obowiązujące zasady 

uznawania partii politycznych na szczeblu 

europejskim; podkreśla, Ŝe nie ma 

konieczności zaostrzania kryteriów 

dotyczących uznawania odnośnych partii 

politycznych, by zwiększyć udział 

obywateli w procesach opiniotwórczych w 

Europie; 

Or. en 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. uwaŜa, Ŝe współdziałanie i 

konkurowanie europejskich partii 

politycznych w obliczu wspólnych 

wyzwań europejskich oraz w kwestiach 

dotyczących Unii Europejskiej i jej 

rozwoju powinny zachodzić na trzech 

poziomach: regionalnym, krajowym 

i europejskim; uwaŜa, Ŝe ogromnie waŜne 

jest, aby europejskie partie polityczne były 

skuteczne i produktywne na szczeblu Unii 

Europejskiej i państw członkowskich oraz 

poza nim; 

9. uwaŜa, Ŝe współdziałanie i 

konkurowanie europejskich partii 

politycznych w obliczu wspólnych 

wyzwań europejskich oraz w kwestiach 

dotyczących Unii Europejskiej i jej 

rozwoju powinny zachodzić na trzech 

poziomach: regionalnym, krajowym 

i europejskim; uwaŜa, Ŝe dla europejskich 

partii politycznych ogromne znaczenie ma 

działanie w ścisłej współpracy i 

w porozumieniu z ich krajowymi lub 

regionalnymi partiami członkowskimi; 

Or. en 



 

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

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

30.3.2011 A7-0062/10 

Poprawka  10 

Helmut Scholz 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Przepisy regulujące partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasady dotyczące ich 

finansowania 

2010/2201(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. podkreśla, Ŝe samofinansowanie się 

partii i fundacji jest oznaką ich Ŝywotności; 

uwaŜa, Ŝe naleŜy zachęcać do niego 

poprzez podniesienie obecnego pułapu 

darowizn z 12 000 EUR rocznie do 25 000 

EUR rocznie na darczyńcę, co naleŜy 

jednak powiązać z wymogiem ujawniania 

darczyńców w momencie otrzymania 

darowizny, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz w celu zapewnienia 

przejrzystości; 

17. podkreśla, Ŝe samofinansowanie się 

partii i fundacji jest oznaką ich Ŝywotności; 

uwaŜa, Ŝe naleŜy zachęcać do niego 

poprzez podniesienie obecnego pułapu 

darowizn z 12 000 EUR rocznie do 25 000 

EUR rocznie na osobę fizyczną jako 

darczyńcę, co naleŜy jednak powiązać z 

wymogiem ujawniania darczyńców w 

momencie otrzymania darowizny, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz w celu 

zapewnienia przejrzystości; podkreśla, Ŝe 

osoby prawne nie mogą być darczyńcami; 

Or. en 
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Ustęp 26 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

26. wzywa europejskie partie polityczne do 

rozpoczęcia procesu rozpatrywania 

warunków bezpośredniego indywidualnego 

członkostwa oraz odpowiednich sposobów 

pośredniego lub bezpośredniego udziału 

tych członków w wewnętrznej działalności 

partii i procesach podejmowania decyzji; 

26. z zadowoleniem przyjmuje 

doświadczenia zdobyte przez europejskie 

partie polityczne w zakresie 

indywidualnego członkostwa; wzywa 

wszystkie europejskie partie polityczne do 

rozpoczęcia procesu rozpatrywania 

warunków bezpośredniego indywidualnego 

członkostwa oraz odpowiednich sposobów 

równego i demokratycznego udziału tych 

członków w wewnętrznej działalności 

partii i procesach podejmowania decyzji; 

Or. en 

 

 


