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Amandman 1

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(5) Radi transparentnosti i jačanja 
kontrole te demokratske odgovornosti 
europskih političkih stranaka i veze između 
europskog civilnog društva i institucija 
Unije, posebno Europskog parlamenta, 
pristup financijskim sredstvima iz općeg 
proračuna Europske unije trebalo bi 
uvjetovati time da stranke članice objave 
program i logotip predmetne europske 
političke stranke te informacije o 
zastupljenosti spolova među kandidatima 
na zadnjim izborima za Europski parlament 
i među zastupnicima u Europskom 
parlamentu.

(5) Radi transparentnosti i jačanja 
kontrole te demokratske odgovornosti 
europskih političkih stranaka i veze između 
europskog civilnog društva i institucija 
Unije, posebno Europskog parlamenta, 
pristup financijskim sredstvima iz općeg 
proračuna Europske unije trebalo bi 
uvjetovati time da stranke članice na 
sveobuhvatan, pouzdan i korisnicima 
prilagođen način objave program i logotip 
predmetne europske političke stranke te 
informacije o zastupljenosti spolova među 
kandidatima na zadnjim izborima za 
Europski parlament i među zastupnicima u 
Europskom parlamentu.

Amandman 2

Prijedlog uredbe
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Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova)
Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014
Uvodna izjava 12.

Tekst na snazi Izmjena

(-1) uvodna izjava 12. zamjenjuje se 
sljedećim:

(12) Europske političke stranke i njihove 
pridružene europske zaklade koje žele biti 
priznate kao takve na razini Unije 
ostvarenjem europskog pravnog statusa i 
biti financirane javnim sredstvima iz općeg 
proračuna Europske unije trebale bi 
poštovati određena načela i ispuniti 
određene uvjete. Osobito je potrebno da 
europske političke stranke i njihove 
pridružene europske zaklade poštuju 
vrijednosti na kojima se Unija temelji, 
kako je izraženo u članku 2. UEU-a.

„(12) Europske političke stranke i njihove 
pridružene europske zaklade koje žele biti 
priznate kao takve na razini Unije 
ostvarenjem europskog pravnog statusa i 
biti financirane javnim sredstvima iz općeg 
proračuna Europske unije trebale bi 
poštovati određena načela i ispuniti 
određene uvjete. Osobito je potrebno da 
europske političke stranke i njihove 
pridružene europske zaklade, posebno u 
svojim programima i aktivnostima, 
poštuju vrijednosti na kojima se Unija 
temelji, kako je izraženo u članku 2. UEU-
a, a to su poštovanje ljudskog 
dostojanstva, slobode, demokracije, 
jednakosti, vladavine prava i poštovanje 
ljudskih prava, uključujući prava 
pripadnika manjina.”

Amandman 3

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka -1.a (nova)
Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014
 Uvodna izjava 30.a (nova)

Tekst na snazi Izmjena

(-1a) umeće se uvodna izjava 30.a:
(30 a) U skladu s odredbama i 
postupcima utvrđenim u Uredbi Vijeća 
(EU) 2017/1939, Ured europskog javnog 
tužitelja (EPPO) poziva se da istraži 
navodna kaznena djela u kontekstu 
financiranja europskih političkih 
stranaka i europskih političkih zaklada 
koja utječu na financijske interese EU-a u 
smislu Direktive (EU) 2017/1371 
Europskog parlamenta i Vijeća. Obveza u 
sklopu članka 24. Uredbe Vijeća (EU) 
2017/1939 kojom se propisuje da se Uredu 
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europskog javnog tužitelja (EPPO) mora 
prijaviti svako ponašanje koje bi moglo 
predstavljati kazneno djelo u okviru 
nadležnosti EPPO-a, primjenjuje se i na 
Tijelo za europske političke stranke i 
europske političke zaklade.

Amandman 4

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.a (nova)
Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014
Članak 3. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(1a) u članku 3. stavku 1. umeće se 
sljedeća točka:
„(ba) njegove stranke članice ne smiju biti 
članice druge europske političke 
stranke.”;

Amandman 5

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.b (nova)
Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014
Članak 10. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst na snazi Izmjena

(1b) u članku 10. stavku 3. prvi 
podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Europski parlament, Vijeće ili Komisija 
mogu Tijelu podnijeti zahtjev da se 
provjeri ispunjava li pojedina europska 
politička stranka ili europska politička 
zaklada uvjete utvrđene člankom 3. 
stavkom 1. točkom (c) i člankom 3. 
stavkom 2. točkom (c). U tim slučajevima i 
u slučajevima iz članka 16. stavka 3. točke 
(a), Tijelo od odbora neovisnih uglednih 
osoba osnovanog člankom 11. traži 
mišljenje o tom pitanju. Odbor daje svoje 
mišljenje u roku od dva mjeseca.”

„Europski parlament, na vlastitu 
inicijativu ili nakon zaprimanja 
obrazloženog zahtjeva skupine građana, 
podnesenog u skladu s relevantnim 
odredbama Poslovnika Parlamenta, 
Vijeće ili Komisija mogu Tijelu podnijeti 
zahtjev da se provjeri ispunjava li pojedina 
europska politička stranka ili europska 
politička zaklada uvjete utvrđene člankom 
3. stavkom 1. točkom (c) i člankom 3. 
stavkom 2. točkom (c). U tim slučajevima i 
u slučajevima iz članka 16. stavka 3. točke 
(a), Tijelo od odbora neovisnih uglednih 
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osoba osnovanog člankom 11. traži 
mišljenje o tom pitanju. Odbor daje svoje 
mišljenje u roku od dva mjeseca.”

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1141&from=hr

Amandman 6

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014
Članak 18. – stavak 3.a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3a. Europska politička stranka uključuje 
u svoj zahtjev dokaz da su njezine stranke 
članice tijekom 12 mjeseci prije trenutka 
podnošenja zahtjeva na svojim web-
mjestima stalno objavljivale politički 
program i logotip europske političke 
stranke te informacije u pogledu svake 
stranke članice europske političke stranke o 
zastupljenosti spolova među kandidatima 
na zadnjim izborima za Europski parlament 
i među zastupnicima u Europskom 
parlamentu. 

3a. Europska politička stranka uključuje 
u svoj zahtjev dokaz da je većina njezinih 
stranaka članica, a u svakom slučaju 
najmanje sedam njih, tijekom 12 mjeseci 
prije trenutka podnošenja zahtjeva na 
svojim web-mjestima stalno objavljivala 
politički program i logotip europske 
političke stranke na sveobuhvatan, 
pouzdan i korisnicima prilagođen način. 
Osim toga, Europske političke stranke 
potiču se da u svojim zahtjevima navedu 
informacije u pogledu svake stranke 
članice europske političke stranke o 
zastupljenosti spolova među kandidatima 
na zadnjim izborima za Europski parlament 
i među zastupnicima u Europskom 
parlamentu.

Amandman 7

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.
Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014
Članak 19. – stavak 1. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

– 5 % sredstava dijeli se u jednakim 
dijelovima između europskih političkih 
stranaka korisnica,

– 10 % sredstava dijeli se u jednakim 
dijelovima između europskih političkih 
stranaka korisnica,
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Amandman 8

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.
Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014
Članak 19. – stavak 1. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

— 95 % dijeli se između europskih 
političkih stranaka korisnica razmjerno 
udjelu njihovih članova izabranih u 
Europski parlament.

— 90 % dijeli se između europskih 
političkih stranaka korisnica razmjerno 
udjelu njihovih članova izabranih u 
Europski parlament koji su punopravni 
članovi neke europske političke stranke.

Amandman 9

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka b
Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014
Članak 27. – stavak 1. – podstavak ba

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ba) ako predmetna stranka ili zaklada 
nije ispunila jedan uvjet ili više njih 
utvrđenih u članku 3. stavku 1. ili članku 
3. stavku 2. u trenutku svoje registracije i 
ako stranka ili zaklada prouzroči odluku o 
registraciji s pomoću netočnih ili 
nepotpunih informacija povezanih s tim 
uvjetima; odluka o brisanju stranke ili 
zaklade iz Registra donosi se u razumnom 
roku od trenutka kad Tijelo utvrdi da 
predmetna stranka ili zaklada nije 
ispunila predmetni uvjet ili više njih;

(ba) ako se odluka o registraciji 
predmetne stranke ili zaklade temelji na 
netočnim ili obmanjujućim 
informacijama za koje je odgovoran 
podnositelj zahtjeva ili ako je odluka 
posljedica prijevare.

Amandman 10

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 5.a (nova)
Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014
Članak 30. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst na snazi Izmjena

(5a) u članku 30., stavak 2., podstavak 2. 
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zamjenjuje se sljedećim:
U slučaju takvog ukinuća, uplate 
dužnosnika za ovjeravanje Europskog 
parlamenta ograničavaju se na stvarne 
prihvatljive rashode europske političke 
stranke ili europske političke zaklade do 
datuma stupanja na snagu odluke o 
prestanku.

„U slučaju takvog ukinuća, uplate 
dužnosnika za ovjeravanje Europskog 
parlamenta ograničavaju se na 
nadoknadive rashode europske političke 
stranke ili na stvarne prihvatljive troškove 
europske političke zaklade do datuma 
stupanja na snagu odluke o prestanku;”

Obrazloženje

Izraz nadoknadivi rashodi koristi se u članku 204.g Financijske uredbe i člancima 17., 4. i 5. 
Uredbe 1141/2014 te je odgovarajući koncept koji treba koristiti pri povratu.

Amandman 11

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 6.a (nova)
Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014
Članak 32. – stavak 1. – točka ja (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(6a) u članku 32. stavku 1. umeće se 
sljedeća točka: 
„(ja) ažurirani popis zastupnika u 
Europskom parlamentu koji su ujedno 
članovi neke europske političke stranke.”;

Amandman 12

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 7.
Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014
Članak 38. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Nakon savjetovanja s Tijelom, Europski 
parlament pet godina nakon trenutka kada 
ova Uredba postane primjenjiva objavljuje 
izvješće o primjeni ove Uredbe i o 
financiranim aktivnostima. U izvješću se, 
prema potrebi, navode moguće izmjene 
koje treba uvesti u statut i sustave 
financiranja.

Nakon savjetovanja s Tijelom, Europski 
parlament na kraju treće godine nakon 
trenutka kada ova Uredba postane 
primjenjiva i svakih pet godina nakon 
toga objavljuje izvješće o primjeni ove 
Uredbe i o financiranim aktivnostima. U 
izvješću se, prema potrebi, navode moguće 
izmjene koje treba uvesti u statut i sustave 
financiranja.
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Amandman 13

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 8.
Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014
Članak 40.a – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Odstupajući od članka 18. stavka 3.a i u 
vezi sa zahtjevima za financiranje za 
financijsku godinu 2019., dužnosnik za 
ovjeravanje Europskog parlamenta prije 
odlučivanja o zahtjevu za financiranje traži 
dokaz od europske političke stranke da su 
njezine stranke članice tijekom razdoblja 
koje počinje jedan mjesec nakon stupanja 
na snagu Uredbe (EU, EURATOM) 
br. XX/2018 na svojim web-mjestima 
stalno objavljivale politički program i 
logotip europske političke stranke te 
informacije u pogledu svake stranke 
članice europske političke stranke o 
zastupljenosti spolova među kandidatima 
na zadnjim izborima za Europski parlament 
i među zastupnicima u Europskom 
parlamentu.

Odstupajući od članka 18. stavka 3.a i u 
vezi sa zahtjevima za financiranje za 
financijsku godinu 2019., dužnosnik za 
ovjeravanje Europskog parlamenta prije 
odlučivanja o zahtjevu za financiranje traži 
dokaz od europske političke stranke da je 
većina njezinih stranaka članica, a u 
svakom slučaju najmanje sedam, njih 
tijekom razdoblja koje počinje jedan 
mjesec nakon stupanja na snagu Uredbe 
(EU, EURATOM) br. XX/2018 na svojim 
web-mjestima stalno objavljivala politički 
program i logotip europske političke 
stranke te informacije u pogledu svake 
stranke članice europske političke stranke o 
zastupljenosti spolova među kandidatima 
na zadnjim izborima za Europski parlament 
i među zastupnicima u Europskom 
parlamentu.

Amandman 14

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 8.
Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014
Članak 40.a – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1a. Europske političke stranke 
registrirane prije [datum početka 
primjene Uredbe (EU) 2018/... (Uredba o 
izmjeni)] do 31. prosinca 2018. predaju 
dokumente kojima se dokazuje da 
ispunjavaju uvjete utvrđene člankom 3. 
stavkom 1. točkama (b) i (ba).
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Amandman 15

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 8.
Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014
Članak 40.a – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1b. Tijelo briše europsku političku 
stranku i njezinu pridruženu europsku 
političku zakladu iz Registra ako 
predmetna stranka u roku utvrđenom 
stavkom 1.a ne dokaže da ispunjava uvjete 
utvrđene člankom 3. stavkom 1. točkama 
(b) i (ba).

Amandman 16

Prijedlog uredbe
Članak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 2.a
Međutim, odredbe Uredbe (EU, Euratom) 
br. 1141/2014, koje se primjenjuju prije 
stupanja na snagu ove Uredbe, 
nastavljaju se primjenjivati u svojim 
izvornim verzijama na radnje poduzete i 
obveze preuzete u pogledu financiranja 
političkih stranaka i političkih zaklada na 
europskoj razini za proračunsku godinu 
2018.

Obrazloženje

Kako bi se zajamčila pravna sigurnost. Postupke koji su već započeli 2017. trebalo bi 
podvrgnuti postojećoj Uredbi prije njezine revizije.


