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13.6.2017 B8-0405/4 

Tarkistus  4 

Beatrix von Storch 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0405/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitus 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 B a. toteaa, että perussopimus-, 

työjärjestys-, ja toimielinasioiden 

valiokunnan koordinaattorit keskustelivat 

20. lokakuuta 2016 pitämässään 

kokouksessa komission pääsihteeristön 

suhteista muihin instituutioihin vastaavan 

johtajan Enrico Fortin kanssa asetuksen 

(EU, Euratom) N:o 1141/2014 

mahdollisesta tarkistamisesta; toteaa 

Fortin painottaneen kyseisessä 

kokouksessa, että komission kannalta on 

hankalaa esittää sellaisen asetuksen 

tarkistamista, jota aletaan soveltaa vasta 

seuraavan vuoden alusta, koska se 

tavallisesti esittää ainoastaan sellaisen 

lainsäädännön tarkistamista, jonka 

täytäntöönpanoa on arvioitu 

asianmukaisesti; 

Or. en 
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13.6.2017 B8-0405/5 

Tarkistus  5 

Beatrix von Storch 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0405/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitus 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B b kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 B b. toteaa, että Euroopan tason 

poliittisille puolueille osoitetut 

käytettävissä olevat varat (Euroopan 

parlamentin budjettikohta 4 0 2) ovat 

kasvaneet jatkuvasti 18,9 miljoonasta 

eurosta vuonna 2012 31,9 miljoonaan 

euroon vuonna 2017 (lisäksi 19 miljoonaa 

euroa niitä lähellä oleville säätiöille 

vuonna 2017); 

Or. en 
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13.6.2017 B8-0405/6 

Tarkistus  6 

Beatrix von Storch 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0405/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitus 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. kehottaa komissiota 

tarkastelemaan lähemmin kaikkia 

puutteita ja ehdottamaan asetuksen 

tarkistamista mahdollisimman pian; 

2. kehottaa komissiota pidättymään 

esittämästä sellaisen asetuksen 

tarkistamista, jota sovelletaan vasta 

seuraavan vuoden alusta, ja tarkistamaan 

asetusta vasta sen jälkeen kun sitä on 

pantu täysimääräisesti täytäntöön 

vähintään viiden vuoden ajan ja arvioitu 

asianmukaisesti; 

Or. en 
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13.6.2017 B8-0405/7 

Tarkistus  7 

Beatrix von Storch 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0405/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitus 

Päätöslauselmaesitys 

2 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 2 a. vaatii lopettamaan veronmaksajien 

varoista peräisin olevan EU:n 

rahoituksen Euroopan tason poliittisille 

puolueille ja niitä lähellä oleville 

säätiöille ja kehottaa näitä puolueita 

suorittamaan varainhankintaa poliittisten 

näkemystensä edistämiseksi; 

Or. en 

 

 


