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Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendament depus de Andrew Duff

Amendamentul 8
CONSIDERENTUL 8

(8) Pentru a consolida şi promova 
suplimentar caracterul european al alegerilor 
pentru Parlamentul European, ar trebui să se 
stabilească în mod clar că creditele primite 
de la bugetul UE pot fi, de asemenea, 
utilizate pentru a finanţa campaniile duse de 
partidele politice la nivel european în cadrul 
alegerilor pentru Parlamentul European, cu 
condiţia ca acest lucru să nu constituie o 
finanţare directă sau indirectă a partidelor 
politice naţionale sau a candidaţilor acestora. 

(8) Pentru a consolida şi promova 
suplimentar caracterul european al alegerilor 
pentru Parlamentul European, ar trebui să se 
stabilească în mod clar că creditele primite 
de la bugetul UE pot fi, de asemenea, 
utilizate pentru a finanţa campaniile duse de 
partidele politice la nivel european în cadrul 
alegerilor pentru Parlamentul European, cu 
condiţia ca acest lucru să nu constituie o 
finanţare directă a partidelor politice 
naţionale sau a candidaţilor acestora. 
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Amendament depus de Jo Leinen

Amendamentul 9
CONSIDERENTUL 8

(8) Pentru a consolida şi promova 
suplimentar caracterul european al alegerilor 
pentru Parlamentul European, ar trebui să se 
stabilească în mod clar că creditele primite 
de la bugetul UE pot fi, de asemenea, 
utilizate pentru a finanţa campaniile duse de 
partidele politice la nivel european în cadrul 
alegerilor pentru Parlamentul European, cu 
condiţia ca acest lucru să nu constituie o 
finanţare directă sau indirectă a partidelor 
politice naţionale sau a candidaţilor acestora.

(8) Pentru a consolida şi promova 
suplimentar caracterul european al alegerilor 
pentru Parlamentul European, ar trebui să se 
stabilească în mod clar că creditele primite 
de la bugetul UE pot fi, de asemenea, 
utilizate pentru a finanţa campaniile duse de 
partidele politice la nivel european în cadrul 
alegerilor pentru Parlamentul European, cu 
condiţia ca acest lucru să nu constituie o 
finanţare directă sau indirectă a partidelor
politice naţionale sau a candidaţilor acestora. 
Partidele politice la nivel european pot 
acţiona în contextul alegerilor pentru 
Parlamentul European în special pentru a 
scoate în evidenţă caracterul european al 
acestor alegeri.

Or. de

Amendament depus de Johannes Voggenhuber

Amendamentul 10
CONSIDERENTUL 8

(8) Pentru a consolida şi promova 
suplimentar caracterul european al alegerilor 
pentru Parlamentul European, ar trebui să se 
stabilească în mod clar că creditele primite 
de la bugetul UE pot fi, de asemenea, 
utilizate pentru a finanţa campaniile duse de 
partidele politice la nivel european în cadrul 
alegerilor pentru Parlamentul European, cu 
condiţia ca acest lucru să nu constituie o 
finanţare directă sau indirectă a partidelor 
politice naţionale sau a candidaţilor acestora.

(8) Pentru a consolida şi promova 
suplimentar caracterul european al alegerilor 
pentru Parlamentul European, ar trebui să se 
stabilească în mod clar că creditele primite 
de la bugetul UE pot fi, de asemenea, 
utilizate pentru a finanţa campaniile duse de 
partidele politice la nivel european în cadrul 
alegerilor pentru Parlamentul European, cu 
condiţia ca acest lucru să nu constituie o 
finanţare directă sau indirectă a partidelor 
politice naţionale sau a candidaţilor acestora
şi ca aceste credite să completeze campania
electorală a partidelor politice naţionale, 
fără, însă, a o înlocui.
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Amendament depus de Andrew Duff
Amendamentul 11

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5
Articolul 6 alineatul (3) (Regulamentul (CE) nr. 2004/2003)

3. Se admit contribuţiile la o fundaţie 
politică la nivel european din partea 
fundaţiilor politice naţionale care sunt 
membre ale unei fundaţii politice la nivel 
european, precum şi din partea partidelor 
politice la nivel european. Acestea nu pot 
depăşi 40 % din bugetul anual al fundaţiei în 
cauză.”

3. Se admit contribuţiile la o fundaţie 
politică la nivel european din partea 
fundaţiilor politice naţionale care sunt 
membre ale unei fundaţii politice la nivel 
european, precum şi din partea partidelor 
politice la nivel european. Acestea nu pot 
depăşi 50 % din bugetul anual al fundaţiei în 
cauză.”
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