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30.3.2011 A7-0062/8 

Alteração  8 

Helmut Scholz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Regulamentação aplicável aos partidos políticos a nível europeu e normas que regem o seu 

financiamento 

2010/2201(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 5-A 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-A. Reitera a regulamentação existente 

sobre o reconhecimento dos partidos 

políticos a nível europeu; salienta que, 

para aumentar a participação pública no 

processo de formação de opinião na 

Europa, não é necessário reforçar os 

critérios para o reconhecimento dos 

partidos políticos correspondentes; 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0062/9 

Alteração  9 

Helmut Scholz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Regulamentação aplicável aos partidos políticos a nível europeu e normas que regem o seu 

financiamento 

2010/2201(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Entende que os partidos políticos 

europeus deveriam interagir e competir 

relativamente a assuntos relacionados com 

os desafios comuns europeus, a União 

Europeia e o seu desenvolvimento numa 

abordagem a três níveis: regional, nacional 

e europeu; considera que é extremamente 

importante que os partidos políticos 

europeus sejam eficientes e produtivos, 

tanto ao nível da UE como nacional e 

mais além; 

9. Entende que os partidos políticos 

europeus deveriam interagir e competir 

relativamente a assuntos relacionados com 

os desafios comuns europeus, a União 

Europeia e o seu desenvolvimento numa 

abordagem a três níveis: regional, nacional 

e europeu; considera que é extremamente 

importante que os partidos políticos 

europeus ajam, neste contexto, em estreita 

cooperação e de acordo com os seus 

partidos membros nacionais ou regionais; 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0062/10 

Alteração  10 

Helmut Scholz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Regulamentação aplicável aos partidos políticos a nível europeu e normas que regem o seu 

financiamento 

2010/2201(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Salienta que o autofinanciamento dos 

partidos e das fundações é um sinal de 

vitalidade; considera que ele deveria ser 

incentivado, aumentando o actual limite 

dos donativos de € 12 000 por ano para € 

25 000 por ano/por doador mas combinado 

com a obrigação de divulgação da 

identidade dos doadores aquando da 

recepção do donativo, de acordo com a 

legislação vigente e no interesse da 

transparência; 

17. Salienta que o autofinanciamento dos 

partidos e das fundações é um sinal de 

vitalidade; considera que ele deveria ser 

incentivado, aumentando o actual limite 

dos donativos de € 12 000 por ano para € 

25 000 por ano e por pessoa singular 

enquanto doador mas combinado com a 

obrigação de divulgação da identidade dos 

doadores aquando da recepção do 

donativo, de acordo com a legislação 

vigente e no interesse da transparência; 

salienta o facto de as pessoas colectivas 

não poderem ser doadores; 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0062/11 

Alteração  11 

Helmut Scholz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Regulamentação aplicável aos partidos políticos a nível europeu e normas que regem o seu 

financiamento 

2010/2201(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 26 

 

Proposta de resolução Alteração 

26. Insta os partidos políticos europeus a 

iniciarem um processo de exame das 

condições para o recrutamento directo de 

cidadãos individuais como membros, bem 

como disposições adequadas para a 

participação directa ou indirecta dos 

membros nas actividades internas e nos 

processos de tomada de decisão dos 

partidos; 

26. Reconhece a experiência que os 

partidos políticos europeus ganharam 

com as formas de adesão individual; insta 

todos os partidos políticos europeus a 

iniciarem um processo de exame das 

condições para recrutamento directo de 

cidadãos individuais como membros, bem 

como disposições adequadas para a 

participação equitativa e democrática dos 

membros nas actividades internas e nos 

processos de tomada de decisão dos 

partidos; 

Or. en 

 

 


