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Изменение, внесено от Andrew Duff

Изменение 8
СЪОБРАЖЕНИЕ 8

(8) С оглед на допълнително засилване и 
насърчаване на европейския характер на 
изборите за Европейски парламент следва 
да се посочи ясно, че бюджетните 
кредити, получени от бюджета на ЕС, 
могат също да се използват за 
финансиране на кампании, водени от 
политическите партии на европейско 
равнище в контекста на избори за 
Европейски парламент, при условие че 
това не представлява пряко или непряко
финансиране на политическите партии 
или на техните кандидати.

(8) С оглед на допълнително засилване и 
насърчаване на европейския характер на 
изборите за Европейски парламент следва 
да се посочи ясно, че бюджетните 
кредити, получени от бюджета на ЕС, 
могат също да се използват за 
финансиране на кампании, водени от 
политическите партии на европейско 
равнище в контекста на избори за 
Европейски парламент, при условие че 
това не представлява пряко финансиране 
на политическите партии или на техните 
кандидати.
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Изменение, внесено от Jo Leinen

Изменение 9
СЪОБРАЖЕНИЕ 8

(8) С оглед на допълнително засилване и 
насърчаване на европейския характер на 
изборите за Европейски парламент следва 
да се посочи ясно, че бюджетните 
кредити, получени от бюджета на ЕС, 
могат също да се използват за 
финансиране на кампании, водени от 
политическите партии на европейско 
равнище в контекста на избори за 
Европейски парламент, при условие че 
това не представлява пряко или непряко 
финансиране на политическите партии 
или на техните кандидати.

(8) С оглед на допълнително засилване и 
насърчаване на европейския характер на 
изборите за Европейски парламент следва 
да се посочи ясно, че бюджетните 
кредити, получени от бюджета на ЕС, 
могат също да се използват за 
финансиране на кампании, водени от 
политическите партии на европейско 
равнище в контекста на избори за 
Европейски парламент, при условие че 
това не представлява пряко или непряко 
финансиране на политическите партии 
или на техните кандидати.
Политическите партии на европейско 
равнище могат да бъдат особено 
активни във връзка с избори за 
Европейски парламент с цел
подчертаване на европейския характер 
на тези избори. 
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Изменение, внесено от Johannes Voggenhuber

Изменение 10
СЪОБРАЖЕНИЕ 8

(8) С оглед на допълнително засилване и 
насърчаване на европейския характер на 
изборите за Европейски парламент следва 
да се посочи ясно, че бюджетните 
кредити, получени от бюджета на ЕС, 
могат също да се използват за 
финансиране на кампании, водени от 
политическите партии на европейско 
равнище в контекста на избори за 
Европейски парламент, при условие че 
това не представлява пряко или непряко 
финансиране на политическите партии 
или на техните кандидати.

(8) С оглед на допълнително засилване и 
насърчаване на европейския характер на 
изборите за Европейски парламент следва 
да се посочи ясно, че бюджетните 
кредити, получени от бюджета на ЕС, 
могат също да се използват за 
финансиране на кампании, водени от 
политическите партии на европейско 
равнище в контекста на избори за 
Европейски парламент, при условие че 
това не представлява пряко или непряко 
финансиране на политическите партии 
или на техните кандидати, като тези 
кампании допълват, но не заместват
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предизборните кампании на 
националните политически партии.
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Изменение, внесено от Andrew Duff

Изменение 11
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1

член 6, параграф 3 (Регламент (ЕО) №2004/2003)

Допуска се членски внос от страна на 
националните политическите партии, 
членуващи в политическа партия на 
европейско равнище. Той не може да 
надвишава 40 % от годишния бюджет на 
тази партия.

Допуска се членски внос от страна на 
националните политическите партии, 
членуващи в политическа партия на 
европейско равнище. Той не може да 
надвишава 50 % от годишния бюджет на 
тази партия.
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