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13.6.2017 B8-0405/4 

Poprawka  4 

Beatrix von Storch 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0405/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Finansowanie partii politycznych i fundacji politycznych na szczeblu europejskim 

Projekt rezolucji 

Motyw B a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ba. mając na uwadze, że 

koordynatorzy Komisji Spraw 

Konstytucyjnych PE na posiedzeniu w 

dniu 20 października 2016 r. 

przeprowadzili wymianę poglądów z 

dyrektorem ds. stosunków z innymi 

instytucjami w Sekretariacie Generalnym 

Komisji Europejskiej Enrico Fortim na 

temat ewentualnego przeglądu 

rozporządzenia (UE, Euratom) nr 

1141/2014; mając na uwadze, że podczas 

tego posiedzenia E. Forti podkreślił 

trudności, przed jakimi stoi Komisja w 

związku z propozycją przeglądu tego 

rozporządzenia, które będzie stosowane 

dopiero od początku przyszłego roku, gdyż 

zwykle proponuje ona przegląd aktu 

prawnego dopiero wtedy, gdy jego 

wdrożenie zostało prawidłowo ocenione; 

Or. en 
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13.6.2017 B8-0405/5 

Poprawka  5 

Beatrix von Storch 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0405/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Finansowanie partii politycznych i fundacji politycznych na szczeblu europejskim 

Projekt rezolucji 

Motyw B b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Bb. mając na uwadze, że dostępne 

środki przeznaczone na europejskie partie 

polityczne (linia budżetowa Parlamentu 

Europejskiego 4 0 2) stale rosną – z 

18,9 mln EUR w 2012 r. do 31,9 mln EUR 

w 2017 r. (plus 19 mln EUR na powiązane 

fundacje w 2017 r.); 

Or. en 
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13.6.2017 B8-0405/6 

Poprawka  6 

Beatrix von Storch 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0405/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Finansowanie partii politycznych i fundacji politycznych na szczeblu europejskim 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. zachęca Komisję, aby dokładniej 

przeanalizowała wszystkie 

niedoskonałości i jak najszybciej 

zaproponowała przegląd tego 

rozporządzenia; 

2. zachęca Komisję, aby nie 

proponowała przeglądu rozporządzenia, 

które będzie stosowane dopiero od 

początku przyszłego roku, lecz przystąpiła 

do ewentualnego przeglądu dopiero po co 

najmniej pięcioletnim okresie pełnego 

stosowania tego rozporządzenia i po 

przeprowadzonej następnie prawidłowej 

ocenie; 

Or. en 
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13.6.2017 B8-0405/7 

Poprawka  7 

Beatrix von Storch 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0405/2017 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Finansowanie partii politycznych i fundacji politycznych na szczeblu europejskim 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2a. wzywa, aby zaprzestano 

wykorzystywania środków UE 

pochodzących od podatników do 

finansowania europejskich partii 

politycznych i powiązanych z nimi 

fundacji, oraz zachęca te partie, aby 

prowadziły zbiórkę środków na promocję 

swoich idei politycznych; 

Or. en 

 

 


