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30.3.2011 A7-0062/8 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  8 

Helmut Scholz 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Štatút a financovanie politických strán na európskej úrovni 
2010/2201(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 5a 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 5a. potvrdzuje platné pravidlá pre 
uznávanie politických strán na európskej 
úrovni; zdôrazňuje, že v záujme rozšírenia 
účasti občanov na procese tvorby mienky 
v Európe nie je potrebné sprísňovať 
kritériá na uznanie príslušných 
politických strán; 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0062/9 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  9 

Helmut Scholz 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Štatút a financovanie politických strán na európskej úrovni 
2010/2201(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

9. zastáva názor, že politické strany na 
európskej úrovni by sa mali vzájomne 
ovplyvňovať a súťažiť v otázkach 
týkajúcich sa spoločných európskych 
problémov a Európskej únie a jej rozvoja 
na troch úrovniach: regionálnej, celoštátnej 
a európskej úrovni; domnieva sa, že pre 
politické strany na európskej úrovni je 
nanajvýš dôležité, aby boli efektívne 
a produktívne na úrovni EÚ, celoštátnej 
úrovni ako aj mimo nich; 

9. zastáva názor, že politické strany na 
európskej úrovni by sa mali vzájomne 
ovplyvňovať a súťažiť v otázkach 
týkajúcich sa spoločných európskych 
problémov a Európskej únie a jej rozvoja 
na troch úrovniach: regionálnej, celoštátnej 
a európskej úrovni; domnieva sa, že pre 
politické strany na európskej úrovni je 
nanajvýš dôležité, aby v tejto súvislosti 
konali v úzkej spolupráci a zhode so 
svojimi vnútroštátnymi alebo 
regionálnymi členskými stranami; 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0062/10 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  10 

Helmut Scholz 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Štatút a financovanie politických strán na európskej úrovni 
2010/2201(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

17. zdôrazňuje, že vlastné financovanie 
politických strán a nadácií je znakom ich 
životaschopnosti; je presvedčený, že by sa 
vlastné financovanie malo podporovať, a to 
tak, že sa zvýši súčasná hranica pre dary z 
12 000 EUR ročne na 25 000 EUR ročne 
na darcu, avšak spolu s požiadavkou 
zverejniť totožnosť darcu v čase prijatia 
daru v súlade s platnými právnymi 
predpismi a v záujme transparentnosti; 

17. zdôrazňuje, že vlastné financovanie 
politických strán a nadácií je znakom ich 
životaschopnosti; je presvedčený, že by sa 
vlastné financovanie malo podporovať, a to 
tak, že sa zvýši súčasná hranica pre dary z 
12 000 EUR ročne na 25 000 EUR ročne 
na fyzickú osobu ako darcu, avšak spolu 
s požiadavkou zverejniť totožnosť darcu 
v čase prijatia daru v súlade s platnými 
právnymi predpismi a v záujme 
transparentnosti; zdôrazňuje skutočnosť, 
že právnické osoby nemôžu byť darcami; 

Or. en 
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30.3.2011 A7-0062/11 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  11 

Helmut Scholz 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Štatút a financovanie politických strán na európskej úrovni 
2010/2201(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

26. vyzýva politické strany na európskej 
úrovni, aby začali uvažovať 
o podmienkach priameho individuálneho 
členstva a vhodnej úpravy priamej alebo 
nepriamej účasti jednotlivcov 
na vnútorných činnostiach a rozhodovacích 
procesoch strán; 

26. oceňuje skúsenosti, ktoré získali 
politické strany na európskej úrovni 
formou individuálneho členstva; vyzýva 
všetky politické strany na európskej úrovni, 
aby začali uvažovať o podmienkach 
priameho individuálneho členstva 
a vhodnej úpravy rovnoprávnej a 
demokratickej účasti jednotlivcov 
na vnútorných činnostiach a rozhodovacích 
procesoch strán; 

Or. en 

 
 


