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Forslag til beslutning B8-0405/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Finansiering af europæiske politiske partier og fonde på europæisk plan 

Forslag til beslutning 

Betragtning B a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ba. der henviser til, at koordinatorerne 

for Udvalget for Konstitutionelle 

Anliggender på deres møde den 20. 

oktober 2016 havde en drøftelse med 

Enrico Forti, direktør med ansvar for 

forbindelserne med de øvrige institutioner 

i Europa-Kommissionens 

generalsekretariat, om en eventuel 

revision af forordning (EU, EURATOM) 

nr. 1141/2014; der henviser til, at Forti på 

dette møde understregede de 

vanskeligheder, som Kommissionen står 

over for med hensyn til at foreslå en 

revision af en forordning, der først vil 

finde anvendelse fra begyndelsen af næste 

år, eftersom Kommissionen normalt kun 

foreslår revision af lovgivning, hvis 

gennemførelse er blevet vurderet korrekt; 

Or. en 
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13.6.2017 B8-0405/5 

Ændringsforslag  5 

Beatrix von Storch 

for EFDD-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0405/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Finansiering af europæiske politiske partier og fonde på europæisk plan 

Forslag til beslutning 

Betragtning B b (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Bb. der henviser til, at de tildelte 

midler, der er til rådighed for europæiske 

politiske partier (Europa-Parlamentets 

budgetpost 4 0 2), er steget konstant fra 

18,9 mio. EUR i 2012 til 31,9 mio. EUR i 

2017 (plus 19 mio. EUR til de tilknyttede 

fonde i 2017); 

Or. en 
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13.6.2017 B8-0405/6 

Ændringsforslag  6 

Beatrix von Storch 

for EFDD-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0405/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Finansiering af europæiske politiske partier og fonde på europæisk plan 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. opfordrer Kommissionen til at se 

nærmere på alle disse svagheder og 

foreslå en revision af forordningen så 

hurtigt som muligt; 

2. opfordrer Kommissionen til ikke at 

foreslå nogen revision af en forordning, 

som først vil finde anvendelse fra 

begyndelsen af næste år, og til først at 

indlede en revision, efter at forordningen 

er blevet fuldt ud gennemført for, som 

minimum, en femårig periode og dernæst 

vurderet korrekt; 

Or. en 
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Ændringsforslag  7 

Beatrix von Storch 
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Forslag til beslutning B8-0405/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Finansiering af europæiske politiske partier og fonde på europæisk plan 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 2a. opfordrer til, at der sættes en 

stopper for udnyttelse af EU-midler, der 

stammer fra skatteborgernes penge, til 

finansiering af europæiske politiske 

partier og tilknyttede fonde, og opfordrer 

disse partier til at samle penge ind for at 

fremme deres politiske idéer; 

Or. en 

 

 


