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PREDLOGI SPREMEMB 001-016 
vlagatelj: Odbor za ustavne zadeve

Poročilo
Mercedes Bresso, Rainer Wieland A8-0373/2017
Statut in financiranje evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij

Predlog uredbe (COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

_____________________________________________________________

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Zaradi preglednosti ter zaradi 
okrepitve nadzora in demokratične 
odgovornosti evropskih političnih strank 
ter povezave med evropsko civilno družbo 
in institucijami Unije, zlasti Evropskim 
parlamentom, bi bilo treba za dostop do 
financiranja iz splošnega proračuna 
Evropske unije določiti pogoj, da stranke 
članice objavijo program in logotip 
zadevne evropske politične stranke ter 
informacije o zastopanosti spolov med 
kandidati na zadnjih volitvah v Evropski 
parlament in med poslanci v Evropskem 
parlamentu.

(5) Zaradi preglednosti ter zaradi 
okrepitve nadzora in demokratične 
odgovornosti evropskih političnih strank 
ter povezave med evropsko civilno družbo 
in institucijami Unije, zlasti Evropskim 
parlamentom, bi bilo treba za dostop do 
financiranja iz splošnega proračuna 
Evropske unije določiti pogoj, da stranke 
članice na razumljiv, zanesljiv in 
uporabnikom prijazen način objavijo 
program in logotip zadevne evropske 
politične stranke ter informacije o 
zastopanosti spolov med kandidati na 
zadnjih volitvah v Evropski parlament in 
med poslanci v Evropskem parlamentu.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
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Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)
Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014
Uvodna izjava 12

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1) Uvodna izjava 12 se nadomesti z 
naslednjim:

(12) Evropske politične stranke in z njimi 
povezane evropske politične fundacije, ki 
želijo biti kot take priznane na ravni Unije 
na podlagi evropskega pravnega statusa ter 
prejemati javna sredstva iz splošnega 
proračuna Evropske unije, bi morale 
spoštovati nekatera načela in izpolnjevati 
določene pogoje. Zlasti bi morale evropske 
politične stranke in z njimi povezane 
evropske politične fundacije spoštovati 
vrednote, na katerih temelji Unija, kakor so 
izražene v členu 2 PEU.

„(12) Evropske politične stranke in z njimi 
povezane evropske politične fundacije, ki 
želijo biti kot take priznane na ravni Unije 
na podlagi evropskega pravnega statusa ter 
prejemati javna sredstva iz splošnega 
proračuna Evropske unije, bi morale 
spoštovati nekatera načela in izpolnjevati 
določene pogoje. Zlasti bi morale evropske 
politične stranke in z njimi povezane 
evropske politične fundacije, še posebej v 
svojem programu in pri svojih 
dejavnostih, spoštovati vrednote, na 
katerih temelji Unija, kakor so izražene v 
členu 2 PEU, zlasti spoštovanje 
človekovega dostojanstva, svobode, 
demokracije, enakosti, pravne države in 
spoštovanje človekovih pravic, tudi pravic 
oseb, ki pripadajo manjšinam.“

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 a (novo)
Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014
Uvodna izjava 30 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1a) Vstavi se uvodna izjava 30 a:
“(30a) V skladu z določbami in 
postopki iz Uredbe Sveta (EU) 2017/1939 
se Evropsko javno tožilstvo poziva, naj v 
smislu Direktive (EU) 2017/1371 
Evropskega parlamenta in Sveta razišče 
domnevna kazniva dejanja v okviru 
financiranja evropskih političnih strank 
in evropskih političnih fundacij, ki 
vplivajo na finančne interese EU. 
Obveznost iz člena 24 Uredbe Sveta (EU) 
2017/1939, da je treba Evropskemu 
javnemu tožilstvu poročati o vseh oblikah 
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ravnanja, ki bi lahko bila kaznivo dejanje 
v njegovi pristojnosti, velja tudi za organ 
za evropske politične stranke in evropske 
politične fundacije.”

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)
Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014
Člen 3 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) v členu 3(1) se vstavi naslednja 
točka:
„(ba) njene stranke članice ne smejo biti 
članice druge evropske politične 
stranke;“;

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 b (novo)
Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(1b) v členu 10(3) se prvi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:

Evropski parlament, Svet ali Komisija 
lahko pri Organu vloži zahtevo za 
preverjanje, ali določena evropska politična 
stranka ali evropska politična fundacija 
izpolnjuje pogoje iz točke (c) člena 3(1) in 
točke (c) člena 3(2). V teh primerih in v 
primerih, omenjenih v točki (a) člena 
16(3), Organ za mnenje o zadevi zaprosi 
odbor neodvisnih uglednih oseb, 
ustanovljen s členom 11. Odbor poda svoje 
mnenje v roku dveh mesecev.

„Na lastno pobudo ali na podlagi 
utemeljene zahteve skupine državljanov, 
vložene v skladu z ustreznimi določbami 
njegovega poslovnika, lahko Evropski 
parlament pa Svet ali Komisija pri Organu 
vložijo zahtevo za preverjanje, ali določena 
evropska politična stranka ali evropska 
politična fundacija izpolnjuje pogoje iz 
točke (c) člena 3(1) in točke (c) člena 3(2). 
V teh primerih in v primerih, omenjenih v 
točki (a) člena 16(3), Organ za mnenje o 
zadevi zaprosi odbor neodvisnih uglednih 
oseb, ustanovljen s členom 11. Odbor poda 
svoje mnenje v roku dveh mesecev.“
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1141&from=sl

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014
Člen 18 – odstavek 3 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„3a. Evropska politična stranka svoji vlogi 
priloži dokaze, da so njene stranke članice 
v 12 mesecih pred vložitvijo zahtevka na 
svojih spletiščih stalno objavljale politični 
program in logotip Evropske politične 
stranke ter za vsako stranko članico 
evropske politične stranke informacije o 
zastopanosti spolov med kandidati na 
zadnjih volitvah v Evropski parlament in 
med poslanci Evropskega parlamenta.“ 

3a. Evropska politična stranka svoji 
vlogi priloži dokaze, da je večina njenih 
strank članic, v vsakem primeru pa 
najmanj sedem njih, v 12 mesecih pred 
vložitvijo zahtevka na svojih spletiščih 
stalno na razumljiv, zanesljiv in 
uporabniku prijazen način objavljala 
politični program in logotip Evropske 
politične stranke. Poleg tega se evropske 
politične stranke spodbujajo, naj v svoje 
vloge vključijo za vsako stranko članico 
evropske politične stranke informacije o 
zastopanosti spolov med kandidati na 
zadnjih volitvah v Evropski parlament in 
med poslanci Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
 Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014
Člen 19 – odstavek 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 5 % odobritev se med upravičene 
evropske politične stranke razdeli v enakih 
delih,

– 10 % odobritev se med upravičene 
evropske politične stranke razdeli v enakih 
delih,

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014
Člen 19 – odstavek 1 – alinea 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

— 95 % odobritev se med upravičene 
evropske politične stranke razdeli 
sorazmerno z njihovim številom poslancev, 
ki so izvoljeni v Evropski parlament.

— 90 % odobritev se med upravičene 
evropske politične stranke razdeli 
sorazmerno z njihovim deležem izvoljenih 
poslancev Evropskega parlamenta, ki so 
člani evropske politične stranke.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b
Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014
Člen 27 – odstavek 1 – pododstavek b a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) če zadevna stranka ali fundacija v 
času svoje registracije ni izpolnjevala 
enega ali več pogojev iz člena 3(1) ali 
člena 3(2) in če je stranka ali fundacija 
odločitev za registracijo izzvala z lažnimi 
ali nepopolnih informacijami v zvezi s 
temi pogoji, se v razumnem roku od 
trenutka, ko je Organ lahko ugotovil, da 
zadevna stranka ali fundacija ni 
izpolnjevala zadevnega pogoja ali pogojev, 
sprejme sklep o izbrisu te stranke ali 
fundacije iz registra;

(ba) če odločitev o registraciji zadevne 
stranke ali fundacije temelji na netočnih 
ali zavajajočih informacijah, za katere je 
odgovoren prosilec, ali če je ta odločitev 
dosežena s prevaro;

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)
Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014
Člen 30 – odstavek 2 – pododstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(5a) v členu 30 se pododstavek 2 
odstavka 2 nadomesti z naslednjim:

V primeru take odpovedi oziroma 
razveljavitve se plačila odredbodajalca 
Evropskega parlamenta omejijo na 
upravičene, dejansko nastale odhodke 
evropske politične stranke ali evropske 

„V primeru take odpovedi oziroma 
razveljavitve se plačila odredbodajalca 
Evropskega parlamenta omejijo na 
povračljive odhodke evropske politične 
stranke ali upravičene odhodke evropske 
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politične fundacije do datuma, ko začne 
veljati odločitev o odpovedi oziroma 
razveljavitvi.

politične fundacije do datuma, ko začne 
veljati odločitev o odpovedi oziroma 
razveljavitvi;“

Obrazložitev

Povračljivi odhodki so izraz, uporabljen v členu 204(g) finančne uredbe ter v členih 17, 4 in 5 
Uredbe 1141/2014, zato ga je treba uporabiti tudi v zvezi z izterjavo.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)
Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014
Člen 32 – odstavek 1 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) v členu 32(1) se vstavi naslednja 
točka: 
„(ja) posodobljen seznam poslancev 
Evropskega parlamenta, ki so člani 
evropske politične stranke.“;

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014
Člen 38 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropski parlament po posvetovanju z 
Organom pet let po začetku veljavnosti te 
uredbe objavi poročilo o uporabi te uredbe 
in o financiranih dejavnostih. V poročilo 
po potrebi vključi možne spremembe 
statuta in sistemov financiranja.

Evropski parlament po posvetovanju z 
Organom ob izteku tretjega leta po začetku 
veljavnosti te uredbe, nato pa vsakih pet 
let objavi poročilo o uporabi te uredbe in o 
financiranih dejavnostih. V poročilo po 
potrebi vključi možne spremembe statuta 
in sistemov financiranja.
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8
Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014
Člen 40 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 18(3a), in kar 
zadeva zahtevke za financiranje za 
proračunsko leto 2019, odredbodajalec 
Evropskega parlamenta, preden sprejme 
odločitev o vlogi za financiranje, zahteva 
dokaz od evropske politične stranke, da so 
njene stranke članice v obdobju od enega 
meseca po začetku veljavnosti Uredbe 
(EU, EURATOM) št. XX/2018 na svojih 
spletiščih stalno objavljale politični 
program in logotip Evropske politične 
stranke ter za vsako stranko članico 
evropske politične stranke informacije o 
zastopanosti spolov med kandidati na 
zadnjih volitvah v Evropski parlament in 
med poslanci Evropskega parlamenta.“

Z odstopanjem od člena 18(3a), in kar 
zadeva zahtevke za financiranje za 
proračunsko leto 2019, odredbodajalec 
Evropskega parlamenta, preden sprejme 
odločitev o vlogi za financiranje, zahteva 
dokaz od evropske politične stranke, da je 
večina njenih strank članic, v vsakem 
primeru pa najmanj sedem strank članic, 
v obdobju od enega meseca po začetku 
veljavnosti Uredbe (EU, EURATOM) št. 
XX/2018 na svojih spletiščih stalno 
objavljala politični program in logotip 
Evropske politične stranke ter za vsako 
stranko članico evropske politične stranke 
informacije o zastopanosti spolov med 
kandidati na zadnjih volitvah v Evropski 
parlament in med poslanci Evropskega 
parlamenta.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8
Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014
Člen 40 a – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Evropske politične stranke, 
registrirane pred [datum začetka 
veljavnosti Uredbe (EU) 2018/... (uredba o 
spremembi)], do 31. decembra 2018 
predložijo dokazila, da izpolnjujejo pogoje 
iz točk (b) in (ba) člena 3(1).
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Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8
Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014
Člen 40 a – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Organ izbriše evropsko politično 
stranko in z njo povezano evropsko 
politično fundacijo iz registra, če 
obravnavana stranka v roku iz 
odstavka 1a ne dokaže, da izpolnjuje 
pogoje iz točk (b) in (ba) člena 3(1).

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2a
Določbe Uredbe (EU, Euratom) 
št. 1141/2014, ki so veljale pred začetkom 
veljavnosti te uredbe, se še naprej 
uporabljajo v prvotni obliki za sprejete 
akte in prevzete obveznosti v zvezi s 
financiranjem političnih strank in 
političnih fundacij na evropski ravni za 
proračunsko leto 2018.

Obrazložitev

Da se zagotovi pravna varnost. Za postopke, začete v letu 2017, bi morala veljati obstoječa, 
nespremenjena uredba.


