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Изменение  34 
Zita Gurmai, Jo Leinen 
 
Проект на законодателна резолюция 
Параграф 1 – точка 1а (нова) 
 
Проект на законодателна резолюция Изменение 

 1a. Призовава Комисията да 
продължи работата си върху 
договореностите за създаване на 
автентичен правен статут и 
собствена правосубектност на 
европейските политически партии, 
основани пряко и изключително на 
правото на Европейския съюз. 

Or. en 

Изменение  35 
Станимир Илчев, Anneli Jäätteenmäki 
 
Предложение за регламент 
Съображение 1а (ново) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1а) Европейският съюз функционира 
в съответствие с принципа на 
представителната демокрация, 
съгласно посоченото в член 10, 
параграф 1 от Договора за 
Европейския съюз. 

Or. en 

Изменение  36 
Andrew Duff 
 
Предложение за регламент 
Съображение 4 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Истинските транснационални 
европейски политически партии и 

(4) Истинските транснационални 
европейски политически партии и 
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свързаните с тях европейски 
политически фондации имат ключова 
роля за това да бъде даден израз на 
гласовете на гражданите на европейско 
равнище чрез преодоляване на 
политическите различия на 
национално равнище и на равнището 
на Съюза. 

свързаните с тях европейски 
политически фондации имат ключова 
роля за това да бъде даден израз на 
гласовете на гражданите на европейско 
равнище. 

Or. en 

Изменение  37 
Izaskun Bilbao Barandica 
 
Предложение за регламент 
Съображение 4 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Истинските транснационални 
европейски политически партии и 
свързаните с тях европейски 
политически фондации имат ключова 
роля за това да бъде даден израз на 
гласовете на гражданите на европейско 
равнище чрез преодоляване на 
политическите различия на национално 
равнище и на равнището на Съюза. 

(4) Истинските транснационални 
европейски политически партии и 
свързаните с тях европейски 
политически фондации имат ключова 
роля за това да бъде даден израз на 
гласовете на гражданите на европейско 
равнище чрез преодоляване на 
политическите различия на регионално 
и национално равнище и на равнището 
на Съюза. 

Or. es 

Изменение  38 
Станимир Илчев 
 
Предложение за регламент 
Съображение 7 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) За улесняване на тяхната работа и в 
потвърждение на мисията, която им е 
отредена в Договора, за европейските 
политически партии и за свързаните с 
тях европейски политически фондации 
следва да бъде създаден специфичен 
европейски правен статут, който да ги 
направи пълноправни правни субекти и 

(7) За улесняване на тяхната работа и в 
потвърждение на мисията, която им е 
отредена в Договора, за европейските 
политически партии и за свързаните с 
тях европейски политически фондации 
следва да бъде създаден специфичен 
европейски правен статут, който да ги 
направи пълноправни правни субекти 
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да осигури признаването им във 
всички държави членки. 

във всички държави членки. 

Or. en 

Обосновка 

„Пълноправни правни субекти“  вече означава и признаване. 

 

Изменение  39 
Станимир Илчев 
 
Предложение за регламент 
Съображение 7 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) За улесняване на тяхната работа 
и в потвърждение на мисията, която 
им е отредена в Договора, за 
европейските политически партии и за 
свързаните с тях европейски 
политически фондации следва да бъде 
създаден специфичен европейски 
правен статут, който да ги направи 
пълноправни правни субекти и да 
осигури признаването им във всички 
държави членки. 

(7) Признава се мисията, която им е 
отредена в Договора, а за улесняване на 
работата на европейските 
политически партии и за свързаните с 
тях европейски политически фондации 
следва да бъде създаден специфичен 
европейски правен статут, който да ги 
направи пълноправни правни субекти и 
да осигури признаването им във всички 
държави членки. 

Or. en 

Изменение  40 
Andrew Duff 
 
Предложение за регламент 
Съображение 7 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) За улесняване на тяхната работа и в 
потвърждение на мисията, която им е 
отредена в Договора, за европейските 
политически партии и за свързаните с 
тях европейски политически фондации 
следва да бъде създаден специфичен 
европейски правен статут, който да ги 
направи пълноправни правни субекти и 

(7) За улесняване на тяхната работа и в 
потвърждение на мисията, която им е 
отредена в Договора, за европейските 
политически партии и за свързаните с 
тях европейски политически фондации 
следва да бъде създаден специфичен 
европейски правен статут, който да ги 
направи пълноправни правни субекти и 
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да осигури признаването им във всички 
държави членки. 

да осигури признаването им във всички 
държави членки. Своевременно и след 
период за преглед Комисията следва 
да разгледа възможността да се 
изготвят предложения с цел 
затвърждаване на независимия 
правен статут на европейските 
политически партии и фондации.  

Or. en 

Изменение  41 
Anna Záborská, Algirdas Saudargas, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer 
 
Предложение за регламент 
Съображение 7 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) За улесняване на тяхната работа и в 
потвърждение на мисията, която им е 
отредена в Договора, за европейските 
политически партии и за свързаните с 
тях европейски политически фондации 
следва да бъде създаден специфичен 
европейски правен статут, който да ги 
направи пълноправни правни субекти и 
да осигури признаването им във всички 
държави членки. 

(7) За улесняване на тяхната работа и в 
потвърждение на мисията, която им е 
отредена в Договора, за европейските 
политически партии и за свързаните с 
тях европейски политически фондации 
следва да бъде създаден специфичен 
европейски правен статут, който да ги 
направи пълноправни правни субекти и 
да осигури признаването им във всички 
държави членки. Условията по 
признаването и финансирането обаче 
следва да не са толкова 
обременителни, че да ограничават 
финансирането за онези европейски 
политически партии и свързаните с 
тях политически фондации, които 
вече са установени. 

Or. en 

Изменение  42 
Станимир Илчев 
 
Предложение за регламент 
Съображение 7а (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7а) Европейските политически 
партии и европейските политически 
фондации имат права, задължения и 
особена отговорност, и поради това 
следват съвместими организационни 
модели. 

Or. en 

Изменение  43 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Съображение 8 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Следва да бъдат уредени 
процедурите, които европейските 
политически партии и свързаните с тях 
европейски политически фондации 
трябва да следват, за да получат 
европейски правен статут по силата на 
настоящия регламент, както и 
процедурите и критериите, които трябва 
да бъдат изпълнени, за да бъде взето 
решение за предоставяне на 
посочения европейски правен статут. 
Също така е необходимо да бъде 
регламентиран редът в случаи, когато 
една европейска политическа партия 
или европейска политическа фондация 
може да бъде лишена, да загуби или да 
се откаже от своя европейски правен 
статут. 

(8) Следва да бъдат уредени 
процедурите, които европейските 
политически партии и свързаните с тях 
европейски политически фондации 
трябва да следват, за да получат 
европейски правен статут по силата на 
настоящия регламент по пътя на 
тяхното официално регистриране в 
Европейския парламент или да се 
откажат от него, както и 
процедурите и критериите, които трябва 
да бъдат изпълнени при 
регистрирането в Европейския 
парламент. Също така е необходимо да 
бъде регламентиран редът в случаи, 
когато една европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация може да бъде лишена или да 
загуби своя европейски правен статут. 

Or. de 

Изменение  44 
Станимир Илчев 
 
Предложение за регламент 
Съображение 9 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Статутът на европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации следва да се 
урежда с материалните разпоредби на 
настоящия регламент и от 
националното право на държавите 
членки, в частност правото на 
държавата членка, в която съответно се 
намира тяхното седалище и за целите 
на което те следва да определят 
подходяща правна форма, която да 
отговаря на форма на правен субект, 
призната в правния ред на тази 
държава членка. 

(9) Статутът на европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации следва да се 
урежда с разпоредбите на настоящия 
регламент и само по целесъобразност 
— от законите на държавата членка, в 
която съответно се намира тяхното 
седалище. 

Or. en 

Изменение  45 
Marietta Giannakou 
 
Предложение за регламент 
Съображение 9 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Статутът на европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации следва да се 
урежда с материалните разпоредби на 
настоящия регламент и от националното 
право на държавите членки, в частност 
правото на държавата членка, в която 
съответно се намира тяхното седалище 
и за целите на което те следва да 
определят подходяща правна форма, 
която да отговаря на форма на правен 
субект, призната в правния ред на 
тази държава членка. 

(9) Статутът на европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации следва да се 
урежда с материалните разпоредби на 
настоящия регламент, а в случаите, 
които не са уредени или са само 
частично уредени от настоящия 
регламент — от националното право на 
държавите членки, в частност правото 
на държавата членка, в която съответно 
се намира тяхното седалище. 

Or. en 

Обосновка 

Това изменение замества изменение 2 от проектодоклада.  
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Изменение  46 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Съображение 9 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Статутът на европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации следва да се 
урежда с материалните разпоредби на 
настоящия регламент и от 
националното право на държавите 
членки, в частност правото на 
държавата членка, в която 
съответно се намира тяхното седалище 
и за целите на което те следва да 
определят подходяща правна форма, 
която да отговаря на форма на правен 
субект, призната в правния ред на 
тази държава членка. 

(9) Статутът на европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации следва да се 
урежда по отношение на материалните 
разпоредби на настоящия регламент от 
същите закони, както другите 
европейски институции, независимо 
от това, в коя държава членка се 
намира тяхното седалище. 

Or. de 

Изменение  47 
György Schöpflin, József Szájer 
 
Предложение за регламент 
Съображение 9 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Статутът на европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации следва да се 
урежда с материалните разпоредби на 
настоящия регламент и от националното 
право на държавите членки, в частност 
правото на държавата членка, в която 
съответно се намира тяхното седалище 
и за целите на което те следва да 
определят подходяща правна форма, 
която да отговаря на форма на правен 
субект, призната в правния ред на 
тази държава членка. 

(9) Статутът на европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации следва да се 
урежда с материалните разпоредби на 
настоящия регламент, а в случаите, 
които не са уредени или са само 
частично уредени от настоящия 
регламент — от националното право на 
държавите членки, в частност правото 
на държавата членка, в която съответно 
се намира тяхното седалище. 

Or. en 
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Изменение  48 
Gerald Häfner 
 
Предложение за регламент 
Съображение 10 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Европейските политически партии 
и свързаните с тях европейски 
политически фондации, които желаят да 
бъдат признати като такива на 
европейско равнище посредством 
европейски правен статут и да 
получават обществено финансиране от 
общия бюджет на Европейския съюз, 
следва да зачитат определени принципи 
и да изпълняват определени условия. 
По-специално е необходимо 
европейските политически партии и 
свързаните с тях европейски 
политически фондации да зачитат 
принципите, на които се основава 
Европейският съюз, посочени в член 2 
от Договора за Европейския съюз и в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. 

(10) Европейските политически партии 
и свързаните с тях европейски 
политически фондации, които желаят да 
бъдат признати като такива на 
европейско равнище посредством 
европейски правен статут и да 
получават обществено финансиране от 
общия бюджет на Европейския съюз, 
следва да зачитат определени принципи 
и да изпълняват определени условия. 
По-специално е необходимо 
европейските политически партии и 
свързаните с тях европейски 
политически фондации да зачитат 
принципите, на които се основава 
Европейският съюз, посочени в член 2 
от Договора за Европейския съюз и в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. С цел да се осигури 
плуралистичен демократичен живот 
в Европейския съюз, както и да се 
гарантира, че възможно най-голям 
брой партийни съюзи ще попаднат в 
приложното поле на нормите 
относно прозрачността и надзора на 
настоящия регламент, прагът за 
регистриране на европейска 
политическа партия следва да бъде 
лесен за постигане за официално и 
добре организираните 
транснационални политически съюзи, 
без предварително условие за изборни 
успехи. 

Or. en 

Изменение  49 
Gerald Häfner 
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Предложение за регламент 
Съображение 11 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) Следва да бъдат определени 
принципи и минимални изисквания за 
управлението и вътрешната организация 
на европейските политически партии, 
по-специално за да се осигури 
ангажираността и придържането им към 
високи стандарти за вътрешнопартийна 
демокрация. Също така в устава на една 
европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация 
следва да се съдържат редица основни 
административни и правни разпоредби. 

(11) Следва да бъдат определени 
принципи и минимални изисквания за 
управлението и вътрешната организация 
на европейските политически партии, 
по-специално за да се осигури 
ангажираността и придържането им към 
високи стандарти за вътрешнопартийна 
демокрация, особено що се отнася до 
процедурите по подбора на кандидати 
и съставянето на изборни листи за 
изборите за Европейски парламент 
посредством съставляващите ги 
партии членки. Също така в устава на 
една европейска политическа партия 
или европейска политическа фондация 
следва да се съдържат редица основни 
административни и правни разпоредби. 

Or. en 

Изменение  50 
Gerald Häfner 
 
Предложение за регламент 
Съображение 12 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Правото на финансиране от общия 
бюджет на Европейския съюз следва да 
се ограничи само за европейските 
политически партии и свързаните с тях 
европейски политически фондации, 
които са признати като такива и са 
получили европейски правен статут. От 
особено значение е да се осигури, че 
условията за придобиване на статут на 
европейска политическа партия не са 
прекалени и на тях спокойно могат да 
отговорят сериозни и организирани 
транснационални съюзи на политически 
парти и/или физически лица. В същото 
време е необходимо да се установят 

(12) Правото на финансиране от общия 
бюджет на Европейския съюз следва да 
се ограничи само за европейските 
политически партии и свързаните с тях 
европейски политически фондации, 
които са признати като такива и са 
получили европейски правен статут. От 
особено значение е да се осигури, че 
условията за придобиване на статут на 
европейска политическа партия не са 
прекалени и на тях спокойно могат да 
отговорят сериозни и организирани 
транснационални съюзи на политически 
парти и/или физически лица. В същото 
време е необходимо да се установят 
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пропорционални критерии за 
разпределянето на ограничените 
ресурси на бюджета на ЕС, които следва 
да отразяват реалната европейска 
амбиция на европейската политическа 
партия, както и истинска електорална 
подкрепа за нея. Най-точна информация 
за този критерий може да се намери в 
резултатите от изборите за Европейски 
парламент, в които според настоящия 
регламент европейските политически 
партии трябва да участват; изборните 
резултати предоставят точна индикация 
относно електоралната популярност на 
дадена европейска политическа партия. 
Този критерий следва да отразява 
задачата, която има Европейският 
парламент да представлява пряко 
гражданите на Съюза, отредена му с 
член 10, параграф 2 от Договора за 
Европейския съюз, както и целта на 
европейските политически партии да 
участват в пълна степен в 
демократичния живот на Съюза и да се 
превърнат в активни участници в 
представителната демокрация в Европа, 
за да изразяват ефективно вижданията, 
мненията и политическата воля на 
гражданите на ЕС. Допускане до 
финансиране от общия бюджет на 
Европейския съюз трябва следователно 
да се ограничи само до европейските 
политически партии, които са 
представени в Европейския парламент 
от най-малко един от техните членове, и 
до европейските политически фондации, 
които кандидатстват чрез европейска 
политическа партия, представена в 
Европейския парламент от най-малко 
един от своите членове. 

пропорционални критерии за 
разпределянето на ограничените 
ресурси на бюджета на ЕС, които следва 
да отразяват реалната европейска 
амбиция на европейската политическа 
партия, както и истинска електорална 
подкрепа за нея. Най-точна информация 
за този критерий може да се намери в 
резултатите от изборите за Европейски 
парламент, в които според настоящия 
регламент европейските политически 
партии трябва да участват; изборните 
резултати предоставят точна индикация 
относно електоралната популярност на 
дадена европейска политическа партия. 
Този критерий следва да отразява 
задачата, която има Европейският 
парламент да представлява пряко 
гражданите на Съюза, отредена му с 
член 10, параграф 2 от Договора за 
Европейския съюз, както и целта на 
европейските политически партии да 
участват в пълна степен в 
демократичния живот на Съюза и да се 
превърнат в активни участници в 
представителната демокрация в Европа, 
за да изразяват ефективно вижданията, 
мненията и политическата воля на 
гражданите на ЕС. Допускане до 
финансиране от общия бюджет на 
Европейския съюз трябва следователно 
да се ограничи само до европейските 
политически партии, които са 
представени в Европейския парламент 
от най-малко един от техните членове 
или са достигнали минималното 
равнище на избирателна подкрепа в 
значителен брой държави членки на 
последните избори за Европейски 
парламент, и до европейските 
политически фондации, които 
кандидатстват чрез европейска 
политическа партия, представена в 
Европейския парламент от най-малко 
един от своите членове. 

Or. en 
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Изменение  51 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Съображение 12 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Правото на финансиране от общия 
бюджет на Европейския съюз следва да 
се ограничи само за европейските 
политически партии и свързаните с тях 
европейски политически фондации, 
които са признати като такива и са 
получили европейски правен статут. 
От особено значение е да се осигури, че 
условията за придобиване на статут на 
европейска политическа партия не са 
прекалени и на тях спокойно могат да 
отговорят сериозни и организирани 
транснационални съюзи на политически 
парти и/или физически лица. В същото 
време е необходимо да се установят 
пропорционални критерии за 
разпределянето на ограничените 
ресурси на бюджета на ЕС, които следва 
да отразяват реалната европейска 
амбиция на европейската политическа 
партия, както и истинска електорална 
подкрепа за нея. Най-точна информация 
за този критерий може да се намери в 
резултатите от изборите за Европейски 
парламент, в които според настоящия 
регламент европейските политически 
партии трябва да участват; изборните 
резултати предоставят точна индикация 
относно електоралната популярност на 
дадена европейска политическа партия. 
Този критерий следва да отразява 
задачата, която има Европейският 
парламент да представлява пряко 
гражданите на Съюза, отредена му с 
член 10, параграф 2 от Договора за 
Европейския съюз, както и целта на 
европейските политически партии да 
участват в пълна степен в 
демократичния живот на Съюза и да се 
превърнат в активни участници в 

(12) Правото на финансиране от общия 
бюджет на Европейския съюз следва да 
се ограничи само за регистрирани 
европейски политически партии и 
свързаните с тях европейски 
политически фондации. От особено 
значение е да се осигури, че условията 
за придобиване на статут на европейска 
политическа партия не са прекалени и 
на тях спокойно могат да отговорят 
сериозни и организирани 
транснационални съюзи на политически 
парти и/или физически лица. В същото 
време е необходимо да се установят 
пропорционални критерии за 
разпределянето на ограничените 
ресурси на бюджета на ЕС, които следва 
да отразяват реалната европейска 
амбиция на европейската политическа 
партия, както и истинска електорална 
подкрепа за нея. Най-точна информация 
за този критерий може да се намери в 
резултатите от изборите за Европейски 
парламент, в които според настоящия 
регламент европейските политически 
партии трябва да участват; изборните 
резултати предоставят точна индикация 
относно електоралната популярност на 
дадена европейска политическа партия. 
Този критерий следва да отразява 
задачата, която има Европейският 
парламент да представлява пряко 
гражданите на Съюза, отредена му с 
член 10, параграф 2 от Договора за 
Европейския съюз, както и волята на 
европейските политически партии да 
участват в пълна степен в 
демократичния живот на Съюза и да се 
превърнат в активни участници в 
представителната демокрация в Европа, 
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представителната демокрация в Европа, 
за да изразяват ефективно вижданията, 
мненията и политическата воля на 
гражданите на ЕС. Допускане до 
финансиране от общия бюджет на 
Европейския съюз трябва следователно 
да се ограничи само до европейските 
политически партии, които са 
представени в Европейския парламент 
от най-малко един от техните членове, и 
до европейските политически фондации, 
които кандидатстват чрез европейска 
политическа партия, представена в 
Европейския парламент от най-малко 
един от своите членове. 

за да изразяват ефективно вижданията, 
мненията и политическата воля на 
гражданите на ЕС. Допускане до 
финансиране от общия бюджет на 
Европейския съюз трябва следователно 
да се ограничи само до европейските 
политически партии, които са 
представени в Европейския парламент 
от най-малко един от техните членове, и 
до европейските политически фондации, 
които кандидатстват чрез европейска 
политическа партия, представена в 
Европейския парламент от най-малко 
един от своите членове. 

Or. de 

Изменение  52 
Andrew Duff 
 
Предложение за регламент 
Съображение 13 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) За повишаване на прозрачността 
при финансирането на европейските 
политически партии и за да се избегне 
вероятността от нарушаване на 
правилата за финансиране, даден 
депутат в Европейския парламент за 
целите на финансирането следва да се 
счита член само на една европейска 
политическа партия, която в случаите, 
когато това е приложимо, е партията, с 
която е свързана неговата национална 
или регионална политическа партия в 
последния ден от срока за подаване на 
заявленията за финансиране. 

(13) За повишаване на прозрачността 
при признаването и финансирането на 
европейските политически партии и за 
да се избегне вероятността от 
нарушаване на правилата за 
финансиране, даден депутат в 
Европейския парламент за целите на 
финансирането следва да се счита член 
само на една европейска политическа 
партия, която в случаите, когато това е 
приложимо, е партията, с която е 
свързана неговата национална или 
регионална политическа партия в 
последния ден от срока за подаване на 
заявленията за финансиране. 

 (Това съображение да се преномерира 
11а.) 

Or. en 
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Изменение  53 
György Schöpflin, József Szájer 
 
Предложение за регламент 
Съображение 16 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) Много държави членки 
предоставят данъчни облекчения за 
даренията, които се правят за 
политическите партии и 
политическите фондации в 
страната, както за получателите, 
така и за дарителите. Предвид 
необходимостта да се съдейства на 
европейските политически партии и 
европейските политически фондации 
да формират свои собствени ресурси е 
важно такива данъчни облекчения 
автоматично да се предоставят и на 
европейските политически партии, 
европейските политически фондации 
и техните дарители за дарения, 
направени в рамките на държавата 
или извън нейните граници. 

заличава се 

Or. en 

Изменение  54 
Andrew Duff 
 
Предложение за регламент 
Съображение 17 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Европейските политически партии 
трябва да могат да финансират 
кампании, провеждани във връзка с 
изборите за Европейски парламент, а 
финансирането и ограниченията на 
електоралните разходи за партиите и 
кандидатите за тези избори следва да се 
уреждат от правилата, които се 
прилагат във всяка държава членка. 
За да се спомогне за повишаването на 
европейската политическа 

(17) Европейските политически партии 
следва да могат да финансират 
кампании, провеждани във връзка с 
изборите за Европейски парламент, а 
финансирането и ограниченията на 
електоралните разходи за партиите и 
кандидатите за тези избори следва да се 
определят в делегираните актове. За 
да се спомогне за повишаването на 
европейската политическа 
информираност на гражданите на Съюза 



 

PE504.068v01-00 16/184 AM\924360BG.doc 

BG 

информираност на гражданите на Съюза 
и да се допринесе за прозрачността на 
европейския изборен процес, 
европейските политически партии 
следва да бъдат насърчавани да 
информират гражданите по време на 
изборите за Европейски парламент за 
връзките между тях и свързаните с тях 
национални политически партии и 
кандидати. 

и да се допринесе за прозрачността на 
европейския изборен процес, 
европейските политически партии 
следва да бъдат насърчавани да 
информират гражданите по време на 
изборите за Европейски парламент за 
връзките между тях и свързаните с тях 
национални политически партии и 
кандидати. 

Or. en 

Изменение  55 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Съображение 17 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Европейските политически партии 
трябва да могат да финансират 
кампании, провеждани във връзка с 
изборите за Европейски парламент, а 
финансирането и ограниченията на 
електоралните разходи за партиите и 
кандидатите за тези избори се уреждат 
от правилата, които се прилагат във 
всяка държава членка. За да се спомогне 
за повишаването на европейската 
политическа информираност на 
гражданите на Съюза и да се допринесе 
за прозрачността на европейския 
изборен процес, европейските 
политически партии следва да бъдат 
насърчавани да информират гражданите 
по време на изборите за Европейски 
парламент за връзките между тях и 
свързаните с тях национални 
политически партии и кандидати. 

(17) Европейските политически партии 
трябва да могат да финансират 
собствени кампании, провеждани във 
връзка с изборите за Европейски 
парламент, а финансирането и 
ограниченията на електоралните 
разходи за партиите и кандидатите за 
тези избори се уреждат от правилата, 
които се прилагат във всяка държава 
членка. За да се спомогне за 
повишаването на европейската 
политическа информираност на 
гражданите на Съюза и да се допринесе 
за прозрачността на европейския 
изборен процес, европейските 
политически партии следва да бъдат 
насърчавани да информират гражданите 
по време на изборите за Европейски 
парламент за връзките между тях и 
свързаните с тях национални 
политически партии и кандидати. 

Or. de 

Изменение  56 
Andrew Duff 
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Предложение за регламент 
Съображение 17a (ново) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (17) Европейските политически 
партии следва да могат да 
финансират кампании, провеждани в 
една или няколко държави членки в 
контекста на референдуми, които 
засягат пряко въпроси, свързани с 
Европейския съюз, а финансирането и 
ограничаването на разходите за 
избори за партиите и кандидатите в 
тези кампании във връзка с 
референдуми следва да се определят в 
делегираните актове. 

Or. en 

Изменение  57 
Andrew Duff 
 
Предложение за регламент 
Съображение 18 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) Европейските политически партии 
не трябва да финансират пряко или 
непряко други политически партии, и 
по-специално национални партии или 
кандидати. Европейските политически 
фондации не трябва да финансират 
пряко или непряко европейски или 
национални политически партии или 
кандидати. Освен това европейските 
политически партии и свързаните с тях 
европейски политически фондации не 
трябва да финансират национални 
кампании за референдуми. Тези 
принципи съответстват на 
Декларация № 11 относно член 191 от 
Договора за създаване на 
Европейската общност, приложена 
към Заключителния акт на Договора 
от Ница. 

(18) Европейските политически партии 
не следва да финансират пряко или 
непряко други политически партии, и 
по-специално национални партии или 
кандидати. Европейските политически 
фондации не следва да финансират 
пряко или непряко европейски или 
национални политически партии или 
кандидати. Освен това европейските 
политически партии и свързаните с тях 
европейски политически фондации не 
следва да финансират национални, 
регионални или местни кампании за 
референдуми, които не засягат 
въпроси, свързани с Европейския съюз.  
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Or. en 

Изменение  58 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Съображение 18 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) Европейските политически партии 
не трябва да финансират пряко или 
непряко други политически партии, и 
по-специално национални партии или 
кандидати. Европейските политически 
фондации не трябва да финансират 
пряко или непряко европейски или 
национални политически партии или 
кандидати. Освен това европейските 
политически партии и свързаните с тях 
европейски политически фондации не 
трябва да финансират национални 
кампании за референдуми. Тези 
принципи съответстват на Декларация 
№ 11 относно член 191 от Договора за 
създаване на Европейската общност, 
приложена към Заключителния акт на 
Договора от Ница. 

(18) Европейските политически партии 
не могат да финансират пряко или 
непряко политически партии, и по-
специално национални партии или 
кандидати. Европейските политически 
фондации не могат да финансират 
пряко или непряко европейски или 
национални политически партии или 
кандидати. Освен това европейските 
политически партии и свързаните с тях 
европейски политически фондации не 
могат да финансират кампании за 
референдуми на местно и регионално 
равнище с изключително национална 
или регионална насоченост. Тези 
принципи съответстват на Декларация 
№ 11 относно член 191 от Договора за 
създаване на Европейската общност, 
приложена към Заключителния акт на 
Договора от Ница. 

Or. de 

Изменение  59 
Andrew Duff 
 
Предложение за регламент 
Съображение 19 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) За по-голяма прозрачност и за 
увеличаване на обществения контрол и 
демократичната отчетност на 
европейските политически партии и на 
европейските политически фондации се 
публикува информация, за която се 

(19) За по-голяма прозрачност и за 
увеличаване на обществения контрол и 
демократичната отчетност на 
европейските политически партии и на 
европейските политически фондации се 
публикува информация, за която се 
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счита, че е от значителен обществен 
интерес, свързана най-вече с техния 
устав, членство, финансови отчети, 
дарители и дарения, [финансиране] и 
безвъзмездни средства, получени от 
бюджета на Европейския съюз, както и 
информация, свързана с решения на 
Европейския парламент относно 
регистрацията, финансирането и 
санкциите. Въвеждането на правна 
уредба, която да осигурява, че тази 
информация е публично достъпна, е 
най-ефикасният начин за насърчаване на 
равнопоставени условия и лоялна 
конкуренция между политическите сили 
и за поддържането на отворени, 
прозрачни и демократични 
законодателни и избирателни процеси, 
като по този начин се укрепва доверието 
на гражданите и гласоподавателите в 
европейската представителна 
демокрация и, в по-широк план се 
предотвратява корупцията и 
злоупотребата с власт. В съответствие 
с принципа на пропорционалност 
задължението за публикуване на 
данни за самоличността на 
физическите лица не се прилага за 
тези членове на европейска 
политическа партия, които не са 
дали изричното си съгласие за това 
публикуване или за дарения по-малки 
или равни на 1 000 EUR на година от 
даден дарител. Също в съответствие с 
принципа на пропорционалността 
информацията относно даренията ще се 
публикува ежегодно, освен по време на 
изборни кампании за Европейския 
парламент или за дарения, 
надвишаващи 12 000 EUR, в които 
случаи информацията се публикува по-
бързо. 

счита, че е от значителен обществен 
интерес, свързана най-вече с техния 
устав, членство, финансови отчети, 
дарители и дарения, [финансиране] и 
безвъзмездни средства, получени от 
бюджета на Европейския съюз, както и 
информация, свързана с решения на 
Европейския парламент относно 
регистрацията, финансирането и 
санкциите. Въвеждането на правна 
уредба, която да осигурява, че тази 
информация е публично достъпна, е 
най-ефикасният начин за насърчаване на 
равнопоставени условия и лоялна 
конкуренция между политическите сили 
и за поддържането на отворени, 
прозрачни и демократични 
законодателни и избирателни процеси, 
като по този начин се укрепва доверието 
на гражданите и гласоподавателите в 
европейската представителна 
демокрация и, в по-широк план се 
предотвратява корупцията и 
злоупотребата с власт. Партиите 
следва да се задължат да публикуват 
данни за самоличността на своите 
служители и донори, които даряват 
суми в размер над 5 000 EUR на година. 
Също в съответствие с принципа на 
пропорционалността информацията 
относно даренията ще се публикува 
ежегодно, освен по време на изборни 
кампании за Европейския парламент 
или за дарения, надвишаващи 12 
000 EUR, в които случаи информацията 
се публикува по-бързо. 

Or. en 

Изменение  60 
Helmut Scholz 
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Предложение за регламент 
Съображение 19 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) За по-голяма прозрачност и за 
увеличаване на обществения контрол и 
демократичната отчетност на 
европейските политически партии и на 
европейските политически фондации се 
публикува информация, за която се 
счита, че е от значителен обществен 
интерес, свързана най-вече с техния 
устав, членство, финансови отчети, 
дарители и дарения, [финансиране] и 
безвъзмездни средства, получени от 
бюджета на Европейския съюз, както и 
информация, свързана с решения на 
Европейския парламент относно 
регистрацията, финансирането и 
санкциите. Въвеждането на правна 
уредба, която да осигурява, че тази 
информация е публично достъпна, е 
най-ефикасният начин за насърчаване на 
равнопоставени условия и лоялна 
конкуренция между политическите сили 
и за поддържането на отворени, 
прозрачни и демократични 
законодателни и избирателни процеси; 
като по този начин се укрепва доверието 
на гражданите и гласоподавателите в 
европейската представителна 
демокрация и, в по-широк план се 
предотвратява корупцията и 
злоупотребата с власт. В съответствие 
с принципа на пропорционалност 
задължението за публикуване на 
данни за самоличността на 
физическите лица не се прилага за 
тези членове на европейска 
политическа партия, които не са дали 
изричното си съгласие за това 
публикуване или за дарения по-малки 
или равни на 1 000 EUR на година от 
даден дарител. Също в съответствие с 
принципа на пропорционалността 
информацията относно даренията 
ще се публикува ежегодно, освен по 

(19) За по-голяма прозрачност и за 
увеличаване на обществения контрол и 
демократичната отчетност на 
европейските политически партии и на 
европейските политически фондации се 
публикува информация, за която се 
счита, че е от значителен обществен 
интерес, най-вече техния устав, 
програмата, съдържаща основните 
стремежи, цели и ценности на 
партията, финансови отчети, дарители 
и дарения, [финансиране] и 
безвъзмездни средства, получени от 
бюджета на Европейския съюз, както и 
информация, свързана с членовете и 
числения състав на партията, 
решения на Европейския парламент 
относно регистрацията, финансирането 
и санкциите. Въвеждането на правна 
уредба, която да осигурява, че тази 
информация е публично достъпна, е 
най-ефикасният начин за насърчаване на 
равнопоставени условия и лоялна 
конкуренция между политическите сили 
и за поддържането на отворени, 
прозрачни и демократични 
законодателни и избирателни процеси; 
като по този начин се укрепва доверието 
на гражданите и гласоподавателите в 
европейската представителна 
демокрация и, в по-широк план се 
предотвратява корупцията и 
злоупотребата с власт. Не е 
задължително публикуването на 
данни за самоличността на физически 
лица, които са членове на европейска 
политическа партия. Трябва да се 
публикуват даренията, надвишаващи 
500 EUR на година от даден дарител. 
Информация за дарения се публикува 
на всеки шест месеца. По време на 
изборни кампании за Европейския 
парламент дарения, надвишаващи 
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време на изборни кампании за 
Европейския парламент. Дарения, 
надвишаващи 12 000 EUR следва да се 
публикуват незабавно. 

2 000 EUR следва да се публикуват 
незабавно. 

Or. de 

Изменение  61 
Gerald Häfner 
 
Предложение за регламент 
Съображение 19 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) За по-голяма прозрачност и за 
увеличаване на обществения контрол и 
демократичната отчетност на 
европейските политически партии и на 
европейските политически фондации се 
публикува информация, за която се 
счита, че е от значителен обществен 
интерес, свързана най-вече с техния 
устав, членство, финансови отчети, 
дарители и дарения, [финансиране] и 
безвъзмездни средства, получени от 
бюджета на Европейския съюз, както и 
информация, свързана с решения на 
Европейския парламент относно 
регистрацията, финансирането и 
санкциите. Въвеждането на правна 
уредба, която да осигурява, че тази 
информация е публично достъпна, е 
най-ефикасният начин за насърчаване на 
равнопоставени условия и лоялна 
конкуренция между политическите сили 
и за поддържането на отворени, 
прозрачни и демократични 
законодателни и избирателни процеси, 
като по този начин се укрепва доверието 
на гражданите и гласоподавателите в 
европейската представителна 
демокрация и, в по-широк план се 
предотвратява корупцията и 
злоупотребата с власт. В съответствие с 
принципа на пропорционалност 
задължението за публикуване на данни 
за самоличността на физическите лица 

(19) За по-голяма прозрачност и за 
увеличаване на обществения контрол и 
демократичната отчетност на 
европейските политически партии и на 
европейските политически фондации се 
публикува информация, за която се 
счита, че е от значителен обществен 
интерес, свързана най-вече с техния 
устав, членство, финансови отчети, 
дарители и дарения, [финансиране] и 
безвъзмездни средства, получени от 
бюджета на Европейския съюз, както и 
информация, свързана с решения на 
Европейския парламент относно 
регистрацията, финансирането и 
санкциите. Въвеждането на правна 
уредба, която да осигурява, че тази 
информация е публично достъпна, е 
най-ефикасният начин за насърчаване на 
равнопоставени условия и лоялна 
конкуренция между политическите сили 
и за поддържането на отворени, 
прозрачни и демократични 
законодателни и избирателни процеси, 
като по този начин се укрепва доверието 
на гражданите и гласоподавателите в 
европейската представителна 
демокрация и, в по-широк план се 
предотвратява корупцията и 
злоупотребата с власт. В съответствие с 
принципа на пропорционалност 
задължението за публикуване на данни 
за самоличността на физическите лица 
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не се прилага за тези членове на 
европейска политическа партия, които 
не са дали изричното си съгласие за това 
публикуване или за дарения по-малки 
или равни на 1 000 EUR на година от 
даден дарител. Също в съответствие с 
принципа на пропорционалността 
информацията относно даренията ще се 
публикува ежегодно, освен по време на 
изборни кампании за Европейския 
парламент или за дарения, 
надвишаващи 12 000 EUR, в които 
случаи информацията се публикува по-
бързо. 

не се прилага за тези членове на 
европейска политическа партия, които 
не са дали изричното си съгласие за това 
публикуване или за дарения по-малки 
или равни на 1 000 EUR на година от 
даден дарител. Също в съответствие с 
принципа на пропорционалността 
информацията относно даренията ще се 
публикува ежегодно, освен по време на 
изборни кампании за Европейския 
парламент или за дарения, 
надвишаващи 2 000 EUR, в които 
случаи информацията се публикува по-
бързо. 

Or. en 

Изменение  62 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Съображение 21 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) За обработката на лични данни, 
която извършват Европейският 
парламент и комитетът, съставен от 
независими изтъкнати личности за 
прилагането на настоящия регламент, се 
прилага Регламент (ЕО) № 45/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2000 година относно 
защитата на лицата по отношение на 
обработката на лични данни от 
институции и органи на Общността 
и за свободното движение на такива 
данни. 

(21) За обработката на лични данни, 
която извършват Европейският 
парламент и комитетът, съставен от 
независими изтъкнати личности за 
прилагането на настоящия регламент, се 
прилага Регламент (ЕО) № 45/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2000 година относно 
защитата на лицата по отношение на 
обработката на лични данни от тези 
институции на ЕС, които извършват 
регистрирането на европейските 
политически партии и на 
европейските политически фондации, 
както и тяхната проверка. 

Or. de 

Изменение  63 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Съображение 23 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) В интерес на правната сигурност е 
уместно да се поясни, че Европейският 
парламент, европейските политически 
партии и европейските политически 
фондации, компетентните национални 
органи за упражняване на контрол на 
аспекти, свързани с финансирането на 
европейски политически партии и 
европейски политически фондации, и 
други съответни трети страни, посочени 
или предвидени в настоящия регламент, 
са администратори на лични данни по 
смисъла на Регламент (ЕО) № 45/2001 
или Директива 95/46/ЕО. Също така е 
необходимо да се определи максимален 
срок за съхранение на личните данни, 
събрани с цел да се гарантира 
законосъобразността, 
целесъобразността и прозрачността на 
финансирането на европейски 
политически партии и европейски 
политически фондации и членството в 
европейски политически партии. В 
качеството им на администратори на 
лични данни е необходимо 
Европейският парламент, европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации, компетентните 
национални органи и съответните трети 
страни да предприемат всички 
подходящи мерки за спазването на 
задълженията, които са им наложени по 
силата на Регламент (ЕО) № 45/2001 и 
Директива 95/46/ЕО, и по-специално на 
тези, свързани със законосъобразността 
на обработката, сигурността на 
дейностите по обработването, 
предоставянето на информация и 
правото на субектите на данни на 
достъп до личните им данни, както и за 
осигуряване на коригирането и 
изтриването на личните им данни. 

(23) В интерес на правната сигурност е 
уместно да се поясни, че Европейският 
парламент, европейските политически 
партии и европейските политически 
фондации, компетентните национални 
органи за упражняване на контрол на 
аспекти, свързани с финансирането на 
европейски политически партии и 
европейски политически фондации, и 
други съответни трети страни, посочени 
или предвидени в настоящия регламент, 
са администратори на лични данни по 
смисъла на Регламент (ЕО) № 45/2001 
или Директива 95/46/ЕО. Също така е 
необходимо да се определи максимален 
срок за съхранение на личните данни, 
събрани в контекста на 
документацията за дарения, с цел да 
се гарантира законосъобразността, 
целесъобразността и прозрачността на 
финансирането на европейски 
политически партии и европейски 
политически фондации и членството в 
европейски политически партии. В 
качеството им на администратори на 
лични данни е необходимо 
Европейският парламент, европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации, компетентните 
национални органи и съответните трети 
страни да предприемат всички 
подходящи мерки за спазването на 
задълженията, които са им наложени по 
силата на Регламент (ЕО) № 45/2001 и 
Директива 95/46/ЕО, и по-специално на 
тези, свързани със законосъобразността 
на обработката, сигурността на 
дейностите по обработването, 
предоставянето на информация и 
правото на субектите на данни на 
достъп до личните им данни, както и за 
осигуряване на коригирането и 
изтриването на личните им данни. 

Or. de 
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Изменение  64 
Louis Michel 
 
Предложение за регламент 
Съображение 25 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(25) Следва да бъдат определени 
конкретни правила и процедури за 
разпределянето на наличните кредити, 
които са на разположение всяка година 
от общия бюджет на Европейския съюз, 
като се вземе предвид, от една страна, 
броят на бенефициентите, а от друга, 
делът на избраните депутати в 
Европейския парламент от всяка 
европейска политическа партия – 
бенефициент, а по аналогия и от 
съответната свързана с нея европейска 
политическа фондация. Тези правила 
следва да предвиждат строга 
прозрачност, отчетност, одит и 
финансов контрол на европейските 
политически партии и свързаните с тях 
европейски политически фондации, 
както и разпоредби за одит от 
Европейския парламент и Европейската 
сметна палата, а също и 
пропорционални санкции, включително 
в случай на незачитане от страна на 
европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация на 
принципите, на които се основава 
Съюза. 

(25) Следва да бъдат определени 
конкретни правила и процедури за 
разпределянето на наличните кредити, 
които са на разположение всяка година 
от общия бюджет на Европейския съюз, 
като се вземе предвид, от една страна, 
броят на бенефициентите, а от друга, 
делът на избраните депутати в 
Европейския парламент от всяка 
европейска политическа партия – 
бенефициент, а по аналогия и от 
съответната свързана с нея европейска 
политическа фондация. Тези правила 
следва да предвиждат строга 
прозрачност, отчетност, одит и 
финансов контрол на европейските 
политически партии и свързаните с тях 
европейски политически фондации, 
както и разпоредби за одит от 
Европейския парламент и от 
съвместната комисия на Европейския 
парламент и Европейската сметна 
палата, а също и пропорционални 
санкции, включително в случай на 
незачитане от страна на европейска 
политическа партия или европейска 
политическа фондация на принципите, 
на които се основава Съюза. 

Or. fr 

Изменение  65 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Съображение 25 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(25) Следва да бъдат определени (25) Следва да бъдат определени 
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конкретни правила и процедури за 
разпределянето на наличните кредити, 
които са на разположение всяка година 
от общия бюджет на Европейския съюз, 
като се вземе предвид, от една страна, 
броят на бенефициентите, а от друга, 
делът на избраните депутати в 
Европейския парламент от всяка 
европейска политическа партия – 
бенефициент, а по аналогия и от 
съответната свързана с нея европейска 
политическа фондация. Тези правила 
следва да предвиждат строга 
прозрачност, отчетност, одит и 
финансов контрол на европейските 
политически партии и свързаните с тях 
европейски политически фондации, 
както и разпоредби за одит от 
Европейския парламент и 
Европейската сметна палата, а също и 
пропорционални санкции, 
включително в случай на незачитане от 
страна на европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация на принципите, на които се 
основава Съюза. 

конкретни правила и процедури за 
разпределянето на наличните кредити, 
които са на разположение всяка година 
от общия бюджет на Европейския съюз, 
като се вземе предвид, от една страна, 
броят на бенефициентите, а от друга, 
делът на избраните депутати в 
Европейския парламент от всяка 
европейска политическа партия – 
бенефициент, а по аналогия и от 
съответната свързана с нея европейска 
политическа фондация. Тези правила 
следва да предвиждат строга 
прозрачност, отчетност, одит и 
финансов контрол на европейските 
политически партии и свързаните с тях 
европейски политически фондации, 
както и разпоредби за одит от 
Европейската сметна палата, а също и 
пропорционални санкции в случай на 
незачитане от страна на европейска 
политическа партия или европейска 
политическа фондация на финансовите 
разпоредби на Европейския съюз. 

Or. de 

Изменение  66 
Andrew Duff 
 
Предложение за регламент 
Съображение 25 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(25) Следва да бъдат определени 
конкретни правила и процедури за 
разпределянето на наличните кредити, 
които са на разположение всяка година 
от общия бюджет на Европейския съюз, 
като се вземе предвид, от една страна, 
броят на бенефициентите, а от друга, 
делът на избраните депутати в 
Европейския парламент от всяка 
европейска политическа партия – 
бенефициент, а по аналогия и от 

(25) Определят се конкретни правила и 
процедури за разпределянето на 
наличните кредити, които са на 
разположение всяка година от общия 
бюджет на Европейския съюз, като се 
вземе предвид, от една страна, броят на 
бенефициентите, а от друга, делът на 
избраните депутати в Европейския 
парламент от всяка европейска 
политическа партия – бенефициент, а по 
аналогия и от съответната свързана с 
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съответната свързана с нея европейска 
политическа фондация. Тези правила 
следва да предвиждат строга 
прозрачност, отчетност, одит и 
финансов контрол на европейските 
политически партии и свързаните с тях 
европейски политически фондации, 
както и разпоредби за одит от 
Европейския парламент и Европейската 
сметна палата, а също и 
пропорционални санкции, включително 
в случай на незачитане от страна на 
европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация на 
принципите, на които се основава 
Съюза. 

нея европейска политическа фондация. 
Тези правила предвиждат строга 
прозрачност, отчетност, одит и 
финансов контрол на европейските 
политически партии и свързаните с тях 
европейски политически фондации, 
както и разпоредби за одит от 
Европейския парламент и Европейската 
сметна палата, а също и 
пропорционални санкции, включително 
в случай на незачитане от страна на 
европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация на 
принципите, на които се основава 
Съюза. Европейският парламент 
следва да създаде консултативен 
комитет от независими изтъкнати 
личности.  

Or. en 

Изменение  67 
Krišjānis Kariņš 
 
Предложение за регламент 
Съображение 26 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(26) Европейският парламент следва 
да осъществява редовни проверки за 
спазването на условията и изискванията, 
свързани с регистрацията и 
финансирането на европейските 
политически партии или европейските 
политически фондации. Тези проверки 
следва да се извършват ежегодно или 
след мотивирано искане на физическо 
или юридическо лице. Решенията, 
свързани със зачитането на принципите, 
на които се основава Съюза, следва да 
се вземат само съобразно със специално 
предвиден за целта ред и след 
консултации с комитета, съставен от 
независими изтъкнати личности. 

(26) Европейската служба за борба с 
измамите следва да осъществява 
редовни проверки за спазването на 
условията и изискванията, свързани с 
регистрацията и финансирането на 
европейските политически партии или 
европейските политически фондации. 
Тези проверки следва да се извършват 
ежегодно или след мотивирано искане 
на физическо или юридическо лице. 
Решенията, свързани със зачитането на 
принципите, на които се основава 
Съюза, следва да се вземат само 
съобразно със специално предвиден за 
целта ред и след консултации с 
комитета, съставен от независими 
изтъкнати личности. 

Or. en 
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Обосновка 

Не подхожда на Европейския парламент в качеството му на политически орган да 
извършва регистрации на политически партии и оценка на дейността им или да 
налага наказания и ликвидации. Подобни задачи следва да се извършват от 
неполитически орган, който има съответния технически и юридически експертен 
опит. 

Изменение  68 
Andrew Duff 
 
Предложение за регламент 
Съображение 26 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(26) Европейският парламент следва да 
осъществява редовни проверки за 
спазването на условията и изискванията, 
свързани с регистрацията и 
финансирането на европейските 
политически партии или европейските 
политически фондации. Тези проверки 
следва да се извършват ежегодно или 
след мотивирано искане на физическо 
или юридическо лице. Решенията, 
свързани със зачитането на принципите, 
на които се основава Съюза, следва да 
се вземат само съобразно със специално 
предвиден за целта ред и след 
консултации с комитета, съставен от 
независими изтъкнати личности. 

(26) Европейският парламент следва да 
осъществява редовни проверки за 
спазването на условията и изискванията, 
свързани с регистрацията и 
финансирането на европейските 
политически партии или европейските 
политически фондации. Тези проверки 
следва да се извършват редовно, както 
и след мотивирано искане на физическо 
или юридическо лице. Парламентът 
следва да публикува своите проверки 
наред с цялата актуална 
документация, която политическите 
партии му представят. Решенията, 
свързани със зачитането на принципите, 
на които се основава Съюза, следва да 
се вземат само съобразно със специално 
предвиден за целта ред и след 
консултации с комитета, съставен от 
независими изтъкнати личности. 

Or. en 

Изменение  69 
Gerald Häfner 
 
Предложение за регламент 
Съображение 26 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(26) Европейският парламент следва да 
осъществява редовни проверки за 
спазването на условията и изискванията, 
свързани с регистрацията и 
финансирането на европейските 
политически партии или европейските 
политически фондации. Тези проверки 
следва да се извършват ежегодно или 
след мотивирано искане на физическо 
или юридическо лице. Решенията, 
свързани със зачитането на принципите, 
на които се основава Съюза, следва да 
се вземат само съобразно със специално 
предвиден за целта ред и след 
консултации с комитета, съставен от 
независими изтъкнати личности. 

(26) Европейският парламент следва да 
осъществява редовни проверки за 
спазването на условията и изискванията, 
свързани с регистрацията и 
финансирането на европейските 
политически партии или европейските 
политически фондации. Тези проверки 
следва да се извършват ежегодно или 
след мотивирано искане на физическо 
или юридическо лице. Решенията, 
свързани със зачитането на принципите, 
на които се основава Съюза, следва да 
се вземат само съобразно със специално 
предвиден за целта ред и след 
консултации с консултативния 
комитет, съставен от компетентни 
специалисти по регулирането на 
партии и избирателните процедури в 
държавите членки (Консултативен 
комитет по регулирането на 
европейските партии). Решенията за 
предоставяне или отнемане на 
статута на европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация могат да се обжалват пред 
Съда на Европейския съюз съгласно 
член 263 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз. 

Or. en 

Изменение  70 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Съображение 26 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(26) Европейският парламент следва 
да осъществява редовни проверки за 
спазването на условията и изискванията, 
свързани с регистрацията и 
финансирането на европейските 

(26)В ролята си на независим пазител 
на финансовите интереси на 
гражданите на Съюза Европейската 
сметна палата следва в рамките на 
своите задачи да осъществява редовни 
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политически партии или европейските 
политически фондации. Тези проверки 
следва да се извършват ежегодно или 
след мотивирано искане на физическо 
или юридическо лице. Решенията, 
свързани със зачитането на принципите, 
на които се основава Съюза, следва да 
се вземат само съобразно със специално 
предвиден за целта ред и след 
консултации с комитета, съставен 
от независими изтъкнати личности. 

проверки за спазването на условията и 
изискванията, свързани с 
финансирането на европейските 
политически партии или европейските 
политически фондации и дали 
съответните финансови средства се 
използват, документират и отчитат 
от тях законосъобразно и редовно. 
Тези проверки следва да се извършват 
ежегодно или след мотивирано искане 
на физическо или юридическо лице. 

 С оглед на конкретната 
необходимост от защита на 
свободата на събранията и 
сдруженията, гарантирана в член 12, 
параграф 1 от Хартата на основните 
права на Европейския съюз, решенията, 
свързани със зачитането на принципите, 
на които се основава Съюза и които в 
последствие могат да доведат до 
влязло в сила непризнаване на 
регистрацията и на правния статут 
на европейска политическа партия 
или европейска политическа 
фондация следва да се вземат само 
съобразно със специално предвиден за 
целта ред , която е задължение на 
Съда на Европейския съюз. 

Or. de 

Изменение  71 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Съображение 27 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(27) По отношение на техническата 
помощ от страна на Европейския 
парламент към европейските 
политически партии следва да се 
прилага принципът за равно третиране, 
да се предоставя срещу фактура и 
заплащане, и да се отчита в редовни 
публични доклади. 

(27) По отношение на техническата 
помощ от страна на европейските 
институции към европейските 
политически партии следва да се 
прилага принципът за равно третиране, 
да се предоставя срещу фактура и 
заплащане, и да се отчита в редовни 
публични доклади на съответната 
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институция. 

Or. de 

Изменение  72 
György Schöpflin, József Szájer 
 
Предложение за регламент 
Съображение 28 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(28) Прилагането на някои основни 
аспекти от настоящия регламент следва 
да се представя на специално 
предназначен за целта уебсайт и да се 
разглежда в годишен доклад на 
Европейския парламент, който следва да 
бъде публикуван. 

(28) Прилагането на някои основни 
аспекти от настоящия регламент следва 
да се представя на специално 
предназначен за целта уебсайт и да се 
разглежда в годишен доклад на 
Европейския парламент, който следва да 
бъде публикуван както на хартиен 
носител, така и в интернет. 

Or. en 

Изменение  73 
Станимир Илчев 
 
Предложение за регламент 
Член 2 – параграф 1 – точка 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) „политическа партия“ означава 
обединение на граждани, което 
преследва политически цели, 

(1) „политическа партия“ означава 
доброволно обединение на граждани, 
споделящи общи ценности и имащи 
право да гласуват в изборите за 
Европейски парламент, което 
преследва политически цели, 

Or. en 

Изменение  74 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 2 – параграф 1 – точка 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) „политически съюз“ означава 
структурирано сътрудничество между 
политически партии и/или физически 
лица от различни държави членки; 

(2) „политически съюз“ означава 
структурирано сътрудничество между 
политически партии от различни 
държави членки; 

Or. de 

Изменение  75 
Izaskun Bilbao Barandica 
 
Предложение за регламент 
Член 2 – параграф 1 – точка 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) „политически съюз“ означава 
структурирано сътрудничество 
между политически партии и/или 
физически лица от различни държави 
членки, 

(2) „политически съюз“ означава 
структурирани връзки между 
политически партии и/или физически 
лица от различни държави членки, 

Or. es 

Изменение  76 
Andrew Duff 
 
Предложение за регламент 
Член 2 – параграф 1 – точка 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) „европейска политическа партия“ 
означава „политически съюз“, който 
преследва политически цели и е 
регистриран в Европейския парламент 
съобразно с реда и условията, 
установени в настоящия регламент, 

(3) „европейска политическа партия“ 
означава „политически съюз“, който 
преследва политически цели чрез 
провеждане на кампании за гласове и 
места в Европейския парламент, чрез 
издигане на кандидати за 
Европейската комисия, както и чрез 
провеждане на кампании по време на 
референдуми относно въпроси, 
свързани с Европейския съюз; 
съответната европейска 
политическа партия е регистрирана в 
Европейския парламент съобразно с 
реда и условията, установени в 
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настоящия регламент, 

Or. en 

Изменение  77 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 2 – параграф 1 – точка 3a (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3а) „партия членка“ е политическа 
партия или политически съюз, 
принадлежащи към европейска 
политическа партия. 

Or. de 

Изменение  78 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 2 – параграф 1 – точка 3б (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3б) „отделни членове“ са физически 
лица, които принадлежат пряко към 
европейска политическа партия, ако 
нейният устав позволява това. 

Or. de 

Изменение  79 
Izaskun Bilbao Barandica 
 
Предложение за регламент 
Член 2 – параграф 1 – точка 4 – буква г) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) предоставяне на рамка за съвместна 
работа на европейско равнище между 
национални политически фондации, 
научни работници и други 
заинтересовани участници, 

г) предоставяне на рамка за съвместна 
работа на европейско равнище между 
национални и регионални политически 
фондации, научни работници и други 
заинтересовани участници, 
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Or. es 

 

Изменение  80 
Andrew Duff 
 
Предложение за регламент 
Член 2 – параграф 1 – точка 5 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) „регионален парламент“ или 
„регионално събрание“ означава орган, 
чиито членове заемат изборна 
длъжност на регионално равнище или 
са политически подотчетни на 
изборно събрание, 

(5) „регионален парламент“ или 
„регионално събрание“ означава орган 
със законодателни правомощия по 
силата на конституционното право 
на държава членка, съгласно 
уведомлението до Европейския 
парламент, 

Or. en 

Изменение  81 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 2 – параграф 1 – точка 5 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) „регионален парламент“ или 
„регионално събрание“ означава орган, 
чиито членове заемат изборна 
длъжност на регионално равнище или 
са политически подотчетни на 
изборно събрание; 

(5) „регионален парламент“ или 
„регионално събрание“ означава орган 
на назначена непосредствено под 
равнището на държавата 
административно-териториална 
единица със законодателна 
компетентност. 

Or. de 

Обосновка 

Определението за регион е взето от Декларацията за регионализма в Европа, приета 
от Събранието на европейските региони. 

Изменение  82 
Izaskun Bilbao Barandica 
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Предложение за регламент 
Член 2 – параграф 1 – точка 5 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) „регионален парламент“ или 
„регионално събрание“ означава орган, 
чиито членове заемат изборна 
длъжност на регионално равнище или 
са политически подотчетни на 
изборно събрание, 

(5) „регионален парламент“ или 
„регионално събрание“ означава орган, 
който има законодателни 
правомощия съгласно приложимото 
за тях национално законодателство и 
е оповестен като такъв пред 
Европейския парламент, 

Or. es 

Изменение  83 
Andrew Duff 
 
Предложение за регламент 
Член 2 – параграф 1 – точка 7 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) „дарение“ означава дарения на 
финансови средства и други дарения в 
натура (стоки или услуги), които 
предоставят икономическо предимство 
на съответната европейска политическа 
партия или фондация. 

(7) „дарение“ означава дарения на 
финансови средства и други дарения в 
натура (стоки или услуги), които 
предоставят финансово предимство на 
съответната европейска политическа 
партия или фондация. 

Or. en 

Изменение  84 
Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom 
 
Предложение за регламент 
Член 2 – параграф 1 – точка 7 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) „дарение“ означава дарения на 
финансови средства и други дарения в 
натура (стоки или услуги), които 
предоставят икономическо предимство 
на съответната европейска политическа 
партия или фондация. 

(7) „дарение“ означава дарения на 
финансови средства и други дарения в 
натура (стоки или услуги), които 
предоставят икономическо предимство 
на съответната европейска политическа 
партия или фондация; финансиране на 
организирането на съвместни 
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дейности не се считат за дарения. 
Or. en 

Изменение  85 
Alain Lamassoure 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – уводна част 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Политическият съюз, определен в 
член 2, точка 2), има право да подаде 
заявление за регистрация на устава си 
като европейска политическа партия в 
Европейския парламент при следните 
условия: 

1. Политическата партия или 
политическият съюз, определени в 
член 2, точки 1) и 2), имат право да 
подадат заявление за регистрация на 
устава си като европейска политическа 
партия в Европейския парламент при 
следните условия: 

Or. fr 

Изменение  86 
Krišjānis Kariņš 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – уводна част 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Политическият съюз, определен в 
член 2, точка 2), има право да подаде 
заявление за регистрация на устава си 
като европейска политическа партия в 
Европейския парламент при следните 
условия: 

1. Политическият съюз, определен в 
член 2, точка 2), има право да подаде 
заявление за регистрация на устава си 
като европейска политическа партия в 
Европейската служба за борба с 
измамите при следните условия: 

Or. en 

Изменение  87 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – буква aa) (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аа) няма за цел реализиране на 
печалба, 

Or. de 

Обосновка 

Предложение за изменение 102. 

Изменение  88 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – буква б) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) трябва да е представен в поне една 
четвърт от държавите членки от 
депутати в Европейския парламент 
или, в националните парламенти, 
регионалните парламенти или 
събрания, или 

заличава се 

тя трябва да е получила в поне една 
четвърт от държавите-членки 
минимум три процента от гласовете 
във всяка държава-членка по време на 
последните избори за Европейски 
парламент. 

 

Or. de 

Обосновка 

Вж. изменение 101. 

Изменение  89 
Gerald Häfner 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – буква б) – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) трябва да е представен в поне една б) трябва да се състои от организации 
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четвърт от държавите членки от 
депутати в Европейския парламент 
или в националните парламенти, 
регионалните парламенти или 
събрания, или 

членки, които са законово признати 
като партии или на които се 
разрешава да участват в избори като 
партии на национално или регионално 
равнище в поне една четвърт от 
държавите членки, 

Or. en 

Изменение  90 
Andrew Duff 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – буква б) – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) трябва да е представен в поне една 
четвърт от държавите членки от 
депутати в Европейския парламент или 
в националните парламенти, 
регионалните парламенти или събрания, 
или 

б) трябва да е представен в поне една 
трета от държавите членки от 
депутати в Европейския парламент или 
в националните парламенти, 
регионалните парламенти или събрания, 
или 

Or. en 

Изменение  91 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – буква б) – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) трябва да е представен в поне една 
четвърт от държавите членки от 
депутати в Европейския парламент или, 
в националните парламенти, 
регионалните парламенти или събрания, 
или 

б) трябва да е представен в поне една 
пета от държавите членки от депутати 
в Европейския парламент или, в 
националните парламенти, 
регионалните парламенти или събрания, 
или 

Or. de 

Изменение  92 
Izaskun Bilbao Barandica 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – буква б) – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) трябва да е представен в поне една 
четвърт от държавите членки от 
депутати в Европейския парламент или 
в националните парламенти, 
регионалните парламенти или събрания, 
или 

б) трябва да е представен в поне една 
четвърт от държавите членки от 
депутати в Европейския парламент или 
в националните парламенти, 
регионалните парламенти или събрания, 
които имат законодателни 
правомощия съгласно приложимото 
за тях национално законодателство, 
и са оповестени като такива пред 
Европейския парламент, или 

Or. es 

Изменение  93 
Gerald Häfner 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – буква б) – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 по време на последните избори за 
Европейски парламент трябва да е 
получил в поне една четвърт от 
държавите членки минимум три 
процента от гласовете във всяка една 
от тези държави членки, 

заличава се 

Or. en 

Изменение  94 
Manfred Weber 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – буква б) – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

по време на последните избори за 
Европейски парламент трябва да е 
получил в поне една четвърт от 
държавите членки минимум три 
процента от гласовете във всяка една от 
тези държави членки, 

по време на последните избори за 
Европейски парламент трябва да е 
получил в поне една четвърт от 
държавите членки минимум три 
процента от гласовете във всяка една от 
тези държави членки, или 
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Or. de 

Обосновка 

Логическо следствие от предложението за изменение 96 по-долу(Член 3 – параграф 
1 – буква б) – параграф 2а (нов)). 

Изменение  95 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – буква б) – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

трябва да е получил в поне една 
четвърт от държавите-членки 
минимум три процента от гласовете във 
всяка държава-членка по време на 
последните избори за Европейски 
парламент. 

трябва да е получил в поне една пета от 
държавите членки минимум три 
процента от гласовете във всяка 
държава-членка по време на последните 
избори за Европейски парламент. 

Or. de 

Изменение  96 
Manfred Weber 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – буква б) – параграф 2а (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 разполага с национално признати 
партии в най-малко една трета от 
държавите членки. 

Or. de 

Изменение  97 
Zbigniew Ziobro 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – буква в) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) трябва да зачита, по-специално в в) трябва да зачита, по-специално в 
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програмата и дейността си и дейността 
на своите членове, принципите, на 
които се основава Европейският съюз, а 
именно принципите за зачитане на 
човешкото достойнство, свобода, 
демокрация, равенство и върховенство 
на закона и зачитане на човешките 
права, включително правата на лица от 
малцинствата, 

програмата и дейността си и дейността 
на своите членове, принципите, на 
които се основава Европейският съюз, а 
именно принципите за зачитане на 
човешкото достойнство, свобода, 
демокрация, равенство и върховенство 
на закона и зачитане на човешките 
права, включително правата на 
религиозните лица, 

Or. pl 

Изменение  98 
Louis Michel 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – буква в) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) трябва да зачита, по-специално в 
програмата и дейността си и дейността 
на своите членове, принципите, на 
които се основава Европейският съюз, а 
именно принципите за зачитане на 
човешкото достойнство, свобода, 
демокрация, равенство и върховенство 
на закона и зачитане на човешките 
права, включително правата на лица от 
малцинствата, 

в) трябва да зачита, по-специално в 
програмата и дейността си и дейността 
на своите членове, принципите, на 
които се основава Европейският съюз, а 
именно принципите за зачитане на 
човешкото достойнство, свобода, 
демокрация, равенство и върховенство 
на закона, зачитане на човешките права, 
включително правата на лица от 
малцинствата, както и зачитане на 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, 

Or. fr 

Изменение  99 
Izaskun Bilbao Barandica 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – буква в) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) трябва да зачита, по-специално в 
програмата и дейността си и дейността 
на своите членове, принципите, на 
които се основава Европейският съюз, а 
именно принципите за зачитане на 

в) трябва да зачита, по-специално в 
програмата и дейността си и дейността 
на своите членове, принципите, на 
които се основава Европейският съюз, а 
именно принципите за зачитане на 
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човешкото достойнство, свобода, 
демокрация, равенство и върховенство 
на закона и зачитане на човешките 
права, включително правата на лица от 
малцинствата, 

човешкото достойнство, свобода, 
демокрация, равенство и върховенство 
на закона и зачитане на правата на 
човека, включително специалните 
права на лица от малцинствата, 

Or. es 

Изменение  100 
Zbigniew Ziobro 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – буква г) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) трябва да е участвал в избори за 
Европейски парламент или да е 
изразил публично намерението си да 
участва в следващите избори за 
Европейски парламент, 

заличава се 

Or. pl 

Изменение  101 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – буква г) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) трябва да е участвал в избори за 
Европейски парламент или да е 
изразил публично намерението си да 
участва в следващите избори за 
Европейски парламент. 

г) партиите — членки на партийния 
съюз, са представени в най-малко една 
трета от държавите членки и са 
участвали в предишни избори за 
Европейски парламент или за 
национален или за регионален 
парламент. 

Or. de 

Изменение  102 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – буква д) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) няма за цел реализиране на печалба. заличава се 
Or. de 

Обосновка 

Препоръчва се системно, това да се уреди на друго място. 

Изменение  103 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – буква да) (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) при установяване на броя съгласно 
буква б) се взимат предвид само онези 
партии членки, които изпълняват 
изискванията по член 4. 

Or. de 

Изменение  104 
Anneli Jäätteenmäki 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – буква да) (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) трябва да гарантира балансирано 
представителство на двата пола и 
равенство между половете при 
съставянето на своите избирателни 
листи. 

Or. fi 

Изменение  105 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – буква да) (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) трябва да гарантира 
представителство на двата пола в 
своите вътрешни органи и да 
насърчава равенството между 
половете при съставянето на своите 
избирателни листи 

Or. de 

Изменение  106 
Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1 – буква да) (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) трябва да гарантира 
балансираното представителство на 
двата пола в своето общо събрание и 
да насърчава баланса между половете 
в управителните си органи и при 
съставянето на своите избирателни 
листи. 

Or. en 

Изменение  107 
Andrew Duff 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 1а (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Член на Европейския парламент, 
на държавните парламенти, или на 
регионални парламенти и регионални 
законодателни органи се счита за 
член само на една европейска 
политическа партия, която в 
случаите, когато това е приложимо, 
е партията, с която е свързана 
неговата национална или регионална 
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политическа партия. 
Or. en 

Изменение  108 
Krišjānis Kariņš 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 2 – уводна част 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Политическа фондация има право да 
подаде заявление за регистрация на 
устава си като европейска политическа 
фондация в Европейския парламент 
при следните условия: 

2. Политическа фондация има право да 
подаде заявление за регистрация на 
устава си като европейска политическа 
фондация в Европейската служба за 
борба с измамите при следните 
условия: 

Or. en 

Изменение  109 
Станимир Илчев 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 2 – буква в) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) трябва да зачита, по-специално в 
програмата и дейността си, принципите, 
на които се основава Европейският 
съюз, а именно принципите за зачитане 
на човешкото достойнство, свобода, 
демокрация, равенство, върховенство на 
закона и зачитане на човешките права, 
включително правата на лица от 
малцинствата, 

в) трябва да зачита, по-специално в 
програмата и дейността си, принципите, 
на които се основава Европейският 
съюз, а именно принципите за зачитане 
на човешкото достойнство, свобода, 
демокрация, равенство, върховенство на 
закона и зачитане на човешките права, 
включително правата на лица от 
малцинствата, и не преследва 
религиозни и етнически цели, 

Or. en 

Изменение  110 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 2а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. За да се запази плурализмът във 
възможно най-голяма степен, особено 
строго следва да се спазват 
принципите на безпристрастност и 
неутралитет, с цел да се постигне 
съответствие с условието, 
определено в параграф 1, буква в), 
относно европейските политически 
партии, или в параграф 2, буква в) — 
относно европейските политически 
фондации.  

Or. pt 

Изменение  111 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Член 3 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. С една европейска политическа 
партия може да е свързана официално 
само една европейска политическа 
фондация. Официалната връзка между 
европейска политическа партия и 
свързана с нея европейска политическа 
фондация трябва да е посочена в 
уставите на двете организации, 
съобразно с член 4 параграф 1 и член 5. 
Всяка европейска политическа партия и 
свързана с нея европейска политическа 
фондация трябва да осигурят разделение 
в текущото управление и управленските 
структури и финансовите сметки на 
европейската политическа партия, от 
една страна, и на свързаната с нея 
европейска политическа фондация, от 
друга страна. 

Не се отнася до българския текст. 

Or. de 

Изменение  112 
Andrew Duff 
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Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 1 – буква а) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) името на партията, което трябва 
ясно да се различава, включително в 
съкратената му форма, от името на 
всяка друга съществуваща европейска 
политическа партия, 

а) името на партията и нейната 
емблема или лого, 

Or. en 

Изменение  113 
Marietta Giannakou 
 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 1 – буква а) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) името на партията, което трябва ясно 
да се различава, включително в 
съкратената му форма, от името на 
всяка друга съществуваща европейска 
политическа партия, 

а) името на партията, което ясно се 
различава, включително в съкратената 
си форма, от името на всяка друга 
съществуваща европейска политическа 
партия и нейните специални лого и 
акроним, 

Or. en 

Изменение  114 
Станимир Илчев 
 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 1 – буква а) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) името на партията, което трябва 
ясно да се различава, включително в 
съкратената му форма, от името на 
всяка друга съществуваща европейска 
политическа партия, 

а) уникалното име на партията и 
нейната емблема или лого, които не 
съдържат религиозни знаци и 
символи, 

Or. en 
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Изменение  115 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 1 – буква в) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) правната форма на партията, 
както тя е призната в правния ред на 
държавата членка, в която е нейното 
седалище; 

заличава се 

Or. de 

 

Изменение  116 
Zita Gurmai 
 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 1 – буква г) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) политическа програма в писмен вид, 
определяща целите и задачите на 
партията, 

г) описание на целите и задачите на 
партията, 

Or. en 

Изменение  117 
Zita Gurmai 
 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 1 – буква и) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

и) организациите или физическите 
лица, които законно представляват 
партията във всяка една от съответните 
държави членки и имат правото за 
придобиват или да се разпореждат с 
движимо и недвижимо имущество и да 
бъдат страна по съдебно производство, 

и) организациите или лицата, заемащи 
определени длъжности, които законно 
представляват партията във всяка една 
от съответните държави членки и имат 
правото за придобиват или да се 
разпореждат с движимо и недвижимо 
имущество и да бъдат страна по съдебно 
производство, 

Or. en 
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Изменение  118 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 1 – буква й) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

й) прекратяването на правния субект 
в качеството му на призната 
европейска политическа партия. 

заличава се 

Or. de 

Обосновка 

Препоръчва се системно, това да се уреди на друго място. 

Изменение  119 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 1 – буква й) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

й) процедурата за прекратяването на 
правния субект в качеството му на 
призната европейска политическа 
партия. 

й) процедурата за прекратяване на 
структурираното сътрудничество 
между политическите партии и/или 
физическите лица в политически 
съюзи съгласно член 2, параграф 2 от 
настоящия регламент. 

Or. de 

Изменение  120 
Andrew Duff 
 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 2 – буква а) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) правила за приемане, напускане и 
изключване на членове на партията, 
като се прилага списък на членовете, 

а) правила за приемане, напускане и 
изключване на членове на асоциирани 
партии членки, 

Or. en 
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Изменение  121 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 2 – буква а) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) правила за приемане, напускане и 
изключване на членове на партията; 
списъкът на членовете на партията се 
прилага към устава, 

а) правила за приемане, напускане и 
изключване на партии членки и на 
отделни членове; списъкът на 
членовете на партията се прилага към 
устава, 

Or. de 

Изменение  122 
Alain Lamassoure 
 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 2 – буква а) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) правила за приемане, напускане и 
изключване на членове на партията, 
като се прилага списък на членовете, 

а) правила за приемане, напускане и 
изключване на членове на партията, 
като се прилага списък на членуващите 
организации, 

Or. fr 

 

Изменение  123 
Manfred Weber 
 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 2 – буква а) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) правила за приемане, напускане и 
изключване на членове на партията; 
списъкът на членовете на партията се 
прилага към устава, 

а) правила за приемане, напускане и 
изключване на членове на партията; 
списъкът на партиите членки се 
прилага към устава, 

Or. de 
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Обосновка 

Членството на физически лица не трябва да е публично обявявано. 

Изменение  124 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 2 – буква а) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) правила за приемане, напускане и 
изключване на членове на партията; 
списъкът на членовете на партията се 
прилага към устава, 

а) правила за приемане, напускане и 
изключване на членове на партията; 
списъкът на партиите членки, 
работещи съвместно в европейската 
политическа партия, се прилага към 
устава, 

Or. de 

Изменение  125 
Станимир Илчев, Anneli Jäätteenmäki 
 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 2 – буква а) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) правила за приемане, напускане и 
изключване на членове на партията, 
като се прилага списък на членовете, 

а) правила за приемане, напускане и 
изключване на членове на партията, 
като се прилага редовно актуализиран 
списък на членовете, 

Or. en 

Изменение  126 
Andrew Duff 
 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 2 – буква aa) (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аа) правила за приемане, напускане и 
изключване на отделни членове на 
партията, 
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Or. en 

Изменение  127 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 2 – буква б) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) правата и задълженията, свързани с 
всички видове членство, включително 
правилата, които гарантират 
представителните права на всички 
членове, независимо дали те са 
физически или юридически лица, както 
и съответното право на глас, 

б) правата и задълженията, свързани с 
всички видове членство, включително 
правилата, които гарантират 
представителните права на всички 
членове, както и съответното право на 
глас, 

Or. de 

Изменение  128 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 2 – буква в) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) реда на функциониране на общо 
събрание, в което трябва да се осигури 
представителство на всички членове, 

в) реда на функциониране на общо 
събрание, в което участват 
делегатите на партиите членки, 
представени пропорционално според 
големината на партиите и избрани 
от тях чрез тайно гласуване. Ако 
уставът позволява индивидуално 
членство, представителството на 
отделните членове трябва да се уреди 
по подходящ начин; 

Or. de 

Изменение  129 
Andrew Duff 
 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 2 – буква г) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) демократичният избор и 
демократично вземане на решения във 
всички останали органи на управление, 
като за всеки от тях бъдат определени 
неговите правомощия, отговорности и 
състав, и бъдат включени условията за 
назначаване и освобождаване на 
неговите членове и ясни и прозрачни 
критерии за избор на кандидати и избор 
на лицата, които заемат определени 
длъжности, чийто мандат трябва да бъде 
ограничен във времето, но може да бъде 
подновяван, 

г) демократичният избор и 
демократично вземане на решения във 
всички останали органи на управление, 
като за всеки от тях бъдат определени 
неговите правомощия, отговорности и 
състав, и бъдат включени условията за 
назначаване и освобождаване на 
членовете на тези органи, и ясни и 
прозрачни критерии за избор на 
кандидати и избор на лидер на 
партията и на други лица, които 
заемат определени длъжности, чийто 
мандат трябва да бъде ограничен във 
времето, но може да бъде подновяван, 

Or. en 

Изменение  130 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 2 – буква г) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) демократичният избор и 
демократично вземане на решения във 
всички останали органи на управление, 
като за всеки от тях бъдат 
определени неговите правомощия, 
отговорности и състав, и бъдат 
включени условията за назначаване и 
освобождаване на неговите членове и 
ясни и прозрачни критерии за избор 
на кандидати и избор на лицата, 
които заемат определени длъжности, 
чийто мандат трябва да бъде 
ограничен във времето, но може да 
бъде подновяван; 

г) отговорностите и демократично 
вземане на решения във всички 
останали органи на управление и 
техния състав, 

Or. de 

Изменение  131 
Zita Gurmai 
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Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 2 – буква г) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) демократичният избор и 
демократично вземане на решения във 
всички останали органи на управление, 
като за всеки от тях бъдат определени 
неговите правомощия, отговорности и 
състав, и бъдат включени условията за 
назначаване и освобождаване на 
неговите членове и ясни и прозрачни 
критерии за избор на кандидати и 
избор на лицата, които заемат 
определени длъжности, чийто мандат 
трябва да бъде ограничен във времето, 
но може да бъде подновяван, 

г) демократичният избор и 
демократично вземане на решения във 
всички останали органи на управление, 
като за всеки от тях бъдат определени 
неговите правомощия, отговорности и 
състав; тези разпоредби включват на 
първо място ясни и прозрачни 
критерии за избора на кандидати за 
тези управителни органи; второ, 
условията за назначаване и 
освобождаване на неговите членове, и 
трето, избор на лицата, които заемат 
определени длъжности, чиито мандат 
трябва да бъде ограничен във времето, 
но може да бъде подновяван, 

Or. en 

Изменение  132 
Alain Lamassoure 
 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 2 – буква га) (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 га) демократичния избор на 
кандидата, подкрепен от партията, 
за председателството на 
Европейската комисия и за всяка 
друга европейска политическа 
длъжност, 

Or. fr 

Изменение  133 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 2 – буква га) (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 га) правилата за назначаване на 
членовете на всички други ръководни 
органи чрез тайно гласуване за срок 
от най-много две години, тяхното 
повторно избиране и тяхното 
освобождаване; 

Or. de 

Изменение  134 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 2 – буква д) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) процесите на вземане на 
вътрешнопартийни решения, и по-
специално процедурите за гласуване и 
изискванията за кворум; 

д) другите вътрешни правила на 
европейската политическа партия за 
вземане на решения, избори, 
изисквания за кворум и изменения на 
устава; 

Or. de 

Изменение  135 
Anneli Jäätteenmäki 
 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 2 – буква да) (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) зачитането и насърчаването на 
равенството между половете във 
вътрешните органи на партиите и 
насърчаването на равенството и 
баланса между половете при 
съставянето на избирателните 
листи, 

Or. fi 

Изменение  136 
Gerald Häfner 



 

AM\924360BG.doc 55/184 PE504.068v01-00 

 BG 

 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 2 – буква да) (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) задължението на неговите 
партии членки да избират кандидати 
за изборите за Европейски парламент 
в отворен и демократичен процес 
посредством свободно, 
равнопоставено и тайно гласуване, 

Or. en 

Изменение  137 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 2 – буква да) (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) зачитане и задължително 
насърчаване на равенството между 
мъжете и жените във 
вътрешнопартийните органи и на 
равните възможности при 
съставянето на избирателните 
листи, 

Or. de 

Изменение  138 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 2 – буква ж) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) реда за изменение на устава. заличава се 

Or. de 

Обосновка 

Вж. изменение на член 4, параграф 2, буква д). 
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Изменение  139 
Manfred Weber 
 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 2 – буква жа) (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 жа) демократични минимални 
стандарти за вътрешнопартийна 
демокрация, които трябва да се 
спазват от партиите членки, по-
специално стандарти за спазване на 
демократичните принципи при 
съставяне на избирателните листи 
на всички политически нива. 

Or. de 

Изменение  140 
Marietta Giannakou 
 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 2 – буква жa) (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 жа) представителство на двата пола 
във вътрешнопартийните органи и 
насърчаване на равенството между 
половете при съставянето на 
избирателните листи. 

Or. en 

Обосновка 

Това изменение замества изменение 9 от проектодоклада. 

Изменение  141 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 2 – буква жа) (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 жа) процедурата за прекратяване на 
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правния субект в качеството му на 
призната европейска политическа 
партия, включително необходимите 
условията по прекратяването. 

Or. de 

Обосновка 

Вж. изменение на член 4, параграф 1, буква й). 

Изменение  142 
Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom 
 
Предложение за регламент 
Член 4 – параграф 2 – буква жa) (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 жа) зачитане на балансираното 
представителство на двата пола в 
общото събрание и насърчаване на 
баланса между половете в 
управителните си органи и при 
съставянето на избирателни листи. 

Or. en 

Изменение  143 
Станимир Илчев 
 
Предложение за регламент 
Член 5 – буква в) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) правната форма на фондацията, 
както тя е призната в правния ред на 
държавата членка, в която е нейното 
седалище, 

заличава се 

Or. en 

Изменение  144 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Член 5 – буква в) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) правната форма на фондацията, 
както тя е призната в правния ред на 
държавата членка, в която е нейното 
седалище, 

заличава се 

Or. de 

Изменение  145 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 5 – буква ж) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) списък на органите на фондацията, 
като за всеки един от тях бъдат 
определени неговите правомощия, 
отговорности и състав, и бъдат 
включени условията за назначаване и 
освобождаване на неговите членове и 
ръководители, 

ж) отговорностите и процеса на 
демократично вземане на решения от 
органите на фондацията и техния 
състав, 

Or. de 

Изменение  146 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 5 – буква жа) (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 жа) правилата за назначаване на 
членовете на ръководните органи на 
фондацията чрез тайно гласуване, 
тяхното повторно избиране и 
тяхното освобождаване, 

Or. de 

Изменение  147 
Rainer Wieland 
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Предложение за регламент 
Член 5 – буква жб) (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 жб) другите вътрешни правила на 
европейската политическа фондация 
за вземане на решения, избори, 
изисквани кворуми и изменение на 
устава, 

Or. de 

Изменение  148 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 5 – буква й) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

й) реда за изменение на устава, заличава се 
Or. de 

Обосновка 

Вж. изменение на параграф 5, буква жб) (нова). 

Изменение  149 
Krišjānis Kariņš 
 
Предложение за регламент 
Член 5 – параграф 1а (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Преди да вземе решение, 
Европейската служба за борба с 
измамите се консултира с комитета, 
съставен от независими изтъкнати 
личности, който дава своето 
обосновано становище в рамките на 
един месец от получаване на искането 
за становище. Становището на 
независимия комитет от изтъкнати 
личности се огласява публично. 
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 Независимият комитет от 
изтъкнати личности се състои от 
трима членове с високи морални и 
професионални качества, които 
притежават експертен опит в 
областта на конституционното или 
международното право, или в 
законодателството, свързано с 
правата на човека. Европейският 
парламент, Съветът и Комисията 
назначават по един член в комитета 
от изтъкнати личности. Членовете 
се назначават в рамките на шест 
месеца след края на първата сесия на 
Европейския парламент след 
изборите за Европейски парламент. 
Секретариатът и финансирането на 
комитета се осигуряват от 
Европейската служба за борба с 
измамите. 

Or. en 

Обосновка 

Регистрацията на политическите партии и фондации е сложен процес, който изисква 
оценка на редица фактически и правни аспекти и засяга основното право на свобода 
на политическите събрания. Решенията относно регистрацията могат да бъдат 
предмет на съдебно обжалване. Като се има предвид обаче техният непосредствен 
ефект и значение, те трябва да отговарят на изискванията на високи правни 
стандарти. Настоящият проект на регламента не взема това под внимание. Освен 
това той не установява ясни критерии за членовете на комитета от изтъкнати 
личности. 

Изменение  150 
Krišjānis Kariņš 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Европейският парламент създава 
регистър (наричан по-нататък 
„регистъра“) за целите на 
регистрирането на европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации. 

1. Европейската служба за борба с 
измамите създава регистър (наричан 
по-нататък „регистъра“) за целите на 
регистрирането на европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации. 
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Or. en 

Изменение  151 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Европейският парламент създава 
регистър (наричан по-нататък 
„регистъра“) за целите на 
регистрирането на европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации. 

1. Европейската комисия създава 
регистър (наричан по-нататък 
„регистъра“) за целите на 
регистрирането на европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации. 

Or. pt 

Изменение  152 
György Schöpflin, József Szájer 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Европейският парламент създава 
регистър (наричан по-нататък 
„регистъра“) за целите на 
регистрирането на европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации. 

1. Европейският парламент създава 
регистър (наричан по-нататък 
„регистъра“) за целите на 
регистрирането на европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации. Регистърът се 
предоставя също и онлайн. 

Or. en 

Изменение  153 
Krišjānis Kariņš 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. За да регистрира своя устав, 
политическият съюз, както той е 

2. За да регистрира своя устав, 
политическият съюз, както той е 
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определен в член 2, точка 2), или 
политическата фондация, свързана с 
европейска политическа партия, подават 
заявление в Европейския парламент. 

определен в член 2, точка 2), или 
политическата фондация, свързана с 
европейска политическа партия, подават 
заявление в Европейската служба за 
борба с измамите. 

Or. en 

Изменение  154 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. За да регистрира своя устав, 
политическият съюз, както той е 
определен в член 2, точка 2), или 
политическата фондация, свързана с 
европейска политическа партия, подават 
заявление в Европейския парламент. 

2. За да регистрира своя устав, 
политическият съюз, както той е 
определен в член 2, точка 2), или 
политическата фондация, свързана с 
европейска политическа партия, подават 
заявление в Европейската комисия. 

Or. pt 

Изменение  155 
Andrew Duff 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 3а (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3а. Европейският парламент 
публикува цялата документация, 
която му е представена от 
политическите партии и фондации 
като част от тяхното заявление.  

Or. en 

Изменение  156 
Zita Gurmai 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 4 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Политическа фондация може да 
регистрира своя устав в регистъра само 
чрез европейската политическа партия, 
с която е свързана. 

4. Европейска политическа фондация 
може да регистрира своя устав в 
регистъра само чрез европейската 
политическа партия, с която е свързана. 

Or. en 

Изменение  157 
Gerald Häfner 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 4а (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4а. Консултативен комитет по 
регулирането на европейските 
партии, който се състои от един 
представител на органа на всяка 
държава членка, имащ мандат да 
взема решения относно участието на 
партиите в изборите на национално 
равнище, разглежда своевременно 
всяко заявление и отправя препоръка 
дали то отговаря на всички условия, 
определени в членове 3—5. 

Or. en 

Изменение  158 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 5 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Европейският парламент приема 
решение, което публикува в 
Официален вестник на европейския 
съюз, заедно с устава на партията 
или фондацията, а когато 
заявлението не е било одобрено – с 
основанията за отказа, в срок до три 
месеца след получаване на 

5. Когато подадените документи със 
заявлението за регистрация като 
европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация от 
политически съюз и/или свързана с 
него фондация изпълняват 
определените критерии по членове 3, 
4, и 5 от този регламент,, се извършва 
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заявлението за регистрация. формално вписване в регистъра. 
Когато документите не изпълняват 
тези изисквания, заявлението за 
регистрация се счита за отхвърлено. 
Европейският парламент информира 
заявителя по съответен начин. 
Заявителят може отново да подаде 
своето заявление за регистрация в 
съответната коригирана форма. 

Or. de 

Изменение  159 
Manfred Weber 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 5 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Европейският парламент приема 
решение, което публикува в Официален 
вестник на европейския съюз, заедно с 
устава на партията или фондацията, а 
когато заявлението не е било одобрено – 
с основанията за отказа, в срок до три 
месеца след получаване на заявлението 
за регистрация. 

5. След официална проверка на 
изискванията и условията по 
членове 3, 4 и 5 службите на 
Европейския парламент приема 
решение, което публикува в Официален 
вестник на европейския съюз, заедно с 
устава на партията или фондацията, а 
когато заявлението не е било одобрено – 
с основанията за отказа, в срок до три 
месеца след получаване на заявлението 
за регистрация. 

Or. de 

Обосновка 

Приемането на нови партии в регистъра не представлява политическо решение и 
поради това трябва да бъде проверявано от служители. Освен това Парламентът 
следва да се ограничава до формалните критерии. Придържането към европейските 
ценности и демократични стандарти може да се проверява само от съд. 

Изменение  160 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 5 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Европейският парламент приема 
решение, което публикува в Официален 
вестник на европейския съюз, заедно с 
устава на партията или фондацията, а 
когато заявлението не е било одобрено – 
с основанията за отказа, в срок до три 
месеца след получаване на заявлението 
за регистрация. 

5. Европейският парламент приема 
решение в съответствие с условията 
на своя вътрешен правилник, което 
публикува в Официален вестник на 
европейския съюз, заедно с устава на 
партията или фондацията, а когато 
заявлението не е било одобрено – с 
основанията за отказа, в срок до три 
месеца след получаване на заявлението 
за регистрация. 

Or. de 

Изменение  161 
Gerald Häfner 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 5 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Европейският парламент приема 
решение, което публикува в Официален 
вестник на европейския съюз, заедно с 
устава на партията или фондацията, а 
когато заявлението не е било одобрено – 
с основанията за отказа, в срок до три 
месеца след получаване на заявлението 
за регистрация. 

5. Европейският парламент приема 
решение, основано на препоръките на 
консултативния комитет по 
регулирането на  европейските 
партии, което публикува в Официален 
вестник на европейския съюз, заедно с 
устава на партията или фондацията, а 
когато заявлението не е било одобрено – 
с основанията за отказа, в срок до три 
месеца след получаване на заявлението 
за регистрация. 

Or. en 

Изменение  162 
Alain Lamassoure 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 5 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Европейският парламент приема 
решение, което публикува в Официален 

5. Европейският парламент приема 
решение, което публикува в Официален 
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вестник на европейския съюз, заедно с 
устава на партията или фондацията, а 
когато заявлението не е било одобрено – 
с основанията за отказа, в срок до три 
месеца след получаване на заявлението 
за регистрация. 

вестник на европейския съюз, заедно с 
устава на партията или фондацията, а 
когато заявлението не е било одобрено – 
с основанията за отказа, в срок до три 
месеца след получаване на заявлението 
за регистрация. Заявлението може да 
бъде отхвърлено само с мнозинство 
от три четвърти от гласуващите. 

Or. fr 

Изменение  163 
Krišjānis Kariņš 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 5 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Европейският парламент приема 
решение, което публикува в Официален 
вестник на европейския съюз, заедно с 
устава на партията или фондацията, а 
когато заявлението не е било одобрено – 
с основанията за отказа, в срок до три 
месеца след получаване на заявлението 
за регистрация. 

5. Европейската служба за борба с 
измамите приема решение, което 
публикува в Официален вестник на 
европейския съюз, заедно с устава на 
партията или фондацията, а когато 
заявлението не е било одобрено – с 
основанията за отказа, в срок до три 
месеца след получаване на заявлението 
за регистрация. 

Or. en 

Изменение  164 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 5 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Европейският парламент приема 
решение, което публикува в Официален 
вестник на европейския съюз, заедно с 
устава на партията или фондацията, а 
когато заявлението не е било одобрено – 
с основанията за отказа, в срок до три 
месеца след получаване на заявлението 
за регистрация. 

5. Европейската комисия приема 
решение, което публикува в Официален 
вестник на европейския съюз, заедно с 
устава на партията или фондацията, а 
когато заявлението не е било одобрено – 
с основанията за отказа, в срок до три 
месеца след получаване на заявлението 
за регистрация. 
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Or. pt 

Изменение  165 
György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 5 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Европейският парламент приема 
решение, което публикува в Официален 
вестник на европейския съюз, заедно с 
устава на партията или фондацията, а 
когато заявлението не е било одобрено – 
с основанията за отказа, в срок до три 
месеца след получаване на заявлението 
за регистрация. 

5. Европейският парламент приема 
решение с абсолютно мнозинство от 
съставляващите го членове, което 
публикува в Официален вестник на 
европейския съюз, заедно с устава на 
партията или фондацията, а когато 
заявлението не е било одобрено – с 
основанията за отказа, в срок до три 
месеца след получаване на заявлението 
за регистрация. 

Or. en 

Изменение  166 
Станимир Илчев 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 5а (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5а. Европейската политическа 
партия или европейската 
политическа фондация се вписва в 
регистъра в срок от три дни след 
публикуването на решението на 
Европейския парламент в Официален 
вестник на Европейския съюз. Това 
вписване има учредителен характер. 

Or. en 

Изменение  167 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 6 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Всяко изменение в документите или 
устава, внесено като част от заявлението 
за регистрация съобразно параграф 3, се 
съобщава на Европейския парламент в 
срок от четири седмици. 

6. Предприетите след регистрация 
изменения в документите или устава, 
внесено като част от заявлението за 
регистрация съобразно параграф 3, се 
съобщават на Европейския парламент в 
срок от четири седмици. 

Or. de 

Изменение  168 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 6 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Всяко изменение в документите или 
устава, внесено като част от заявлението 
за регистрация съобразно член 3, 
параграф 3, се съобщава на 
Европейския парламент в срок от 
четири седмици. 

6. Всяко изменение в документите или 
устава, внесено като част от заявлението 
за регистрация съобразно член 3, 
параграф 3, се съобщава на 
Европейската комисия в срок от 
четири седмици. 

Or. pt 

Изменение  169 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 7 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Европейските политически партии 
представят на Европейския 
парламент всяка година актуализиран 
списък на своите членове, който 
съгласно член 4 параграф 2 е 
приложен към техния устав; при 
изменения, в следствие на които 
европейска политическа партия не 
изпълнява повече условията за 
вписване, посочени в член 3 параграф 1 
буква б, актуализираният списък 

заличава се 
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следва да се предаде в срок от четири 
седмици след такова изменение. 

Or. de 

Изменение  170 
Alain Lamassoure 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 7 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Актуализиран списък на членовете 
на европейската политическа партия, 
който се прилага към устава на ѝ 
съгласно предвиденото в член 4, 
параграф 2, се изпраща в Европейския 
парламент всяка година, но в срок до 
четири седмици след евентуални 
промени, в резултат на които 
европейската политическа партия може 
вече да не отговаря на изискването от 
член 3, параграф 1, буква б). 

7. Актуализиран списък на 
организациите — членове на 
европейската политическа партия, който 
се прилага към устава ѝ съгласно 
предвиденото в член 4, параграф 2, се 
изпраща в Европейския парламент всяка 
година, но в срок до четири седмици 
след евентуални промени, в резултат на 
които европейската политическа партия 
може вече да не отговаря на 
изискването от член 3, параграф 1, 
буква б). 

Or. fr 

Изменение  171 
Andrew Duff 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 7 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Актуализиран списък на членовете 
на европейската политическа партия, 
който се прилага към устава на й 
съгласно предвиденото в член 4, 
параграф 2, се изпраща в Европейския 
парламент всяка година, но в срок до 
четири седмици след евентуални 
промени, в резултат на които 
европейската политическа партия може 
вече да не отговаря на изискването от 
член 3, параграф 1, буква б). 

7. Актуализиран списък на 
асоциираните партии — членки на 
европейската политическа партия, който 
се прилага към устава ѐ съгласно 
предвиденото в член 4, параграф 2, 
буква а) се изпраща в Европейския 
парламент всяка година, но в срок до 
четири седмици след евентуални 
промени, в резултат на които 
европейската политическа партия може 
вече да не отговаря на изискването от 
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член 3, параграф 1, буква б). 

Or. en 

Изменение  172 
Krišjānis Kariņš 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 7 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Актуализиран списък на членовете на 
европейската политическа партия, който 
се прилага към устава на й съгласно 
предвиденото в член 4, параграф 2, се 
изпраща в Европейския парламент 
всяка година, но в срок до четири 
седмици след евентуални промени, в 
резултат на които европейската 
политическа партия може вече да не 
отговаря на изискването от член 3, 
параграф 1, буква б). 

7. Актуализиран списък на членовете на 
европейската политическа партия, който 
се прилага към устава ѐ съгласно 
предвиденото в член 4, параграф 2, се 
изпраща в Европейската служба за 
борба с измамите всяка година, но в 
срок до четири седмици след 
евентуални промени, в резултат на 
които европейската политическа партия 
може вече да не отговаря на 
изискването от член 3, параграф 1, буква 
б). 

Or. en 

Изменение  173 
Manfred Weber 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 7 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Актуализиран списък на членовете 
на европейската политическа партия, 
който се прилага към устава на ѐ 
съгласно предвиденото в член 4, 
параграф 2, се изпраща в Европейския 
парламент всяка година, но в срок до 
четири седмици след евентуални 
промени, в резултат на които 
европейската политическа партия може 
вече да не отговаря на изискването от 
член 3, параграф 1, буква б) 

7. Актуализирана информация за броя 
на членовете на европейската 
политическа партия и актуализиран 
списък на членуващите в нея партии, 
приложени към нейния устав съгласно 
предвиденото в член 4, параграф 2, се 
изпраща в Европейския парламент всяка 
година, но в срок до четири седмици 
след евентуални промени, в резултат на 
които европейската политическа партия 
може вече да не отговаря на 
изискването от член 3, параграф 1, буква 
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б) 

Or. de 

Обосновка 

Вж. предложение за изменение 3 към член 4 - параграф 2 - точка а. 

Изменение  174 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 6 – параграф 7 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Актуализиран списък на членовете на 
европейската политическа партия, който 
се прилага към устава на й съгласно 
предвиденото в член 4, параграф 2, се 
изпраща в Европейския парламент 
всяка година, но в срок до четири 
седмици след евентуални промени, в 
резултат на които европейската 
политическа партия може вече да не 
отговаря на изискването от член 3, 
параграф 1, буква б). 

7. Актуализиран списък на членовете на 
европейската политическа партия, който 
се прилага към устава й съгласно 
предвиденото в член 4, параграф 2, се 
изпраща в Европейската комисия 
всяка година, но в срок до четири 
седмици след евентуални промени, в 
резултат на които европейската 
политическа партия може вече да не 
отговаря на изискването от член 3, 
параграф 1, буква б). 

Or. pt 

Изменение  175 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Европейският парламент проверява 
ежегодно дали европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации продължават 
да отговарят на условията и 
изискванията, установени в членове 3, 
4 и 5. 

заличава се 

Когато е уместно датата на 
годишната проверка, предвидена с 
настоящия параграф, да се съгласува с 
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реда за подаване на заявленията за 
финансиране, установен с член 13, за 
да се координира и обменя 
информация между регистъра и 
разпоредителя с бюджетни кредити, 
ако това е необходимо. 

Or. de 

Изменение  176 
Станимир Илчев 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Европейският парламент ежегодно 
проверява дали европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации продължават да 
отговарят на условията и изискванията, 
установени в членове 3, 4 и 5. 

Европейският парламент редовно 
проверява дали европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации продължават да 
отговарят на условията и изискванията, 
установени в членове 3, 4 и 5. 

Or. en 

Изменение  177 
Krišjānis Kariņš 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Европейският парламент ежегодно 
проверява дали европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации продължават да 
отговарят на условията и изискванията, 
установени в членове 3, 4 и 5. 

На всеки три години Европейската 
служба за борба с измамите проверява 
дали европейските политически партии 
и европейските политически фондации 
продължават да отговарят на условията 
и изискванията, установени в членове 3, 
4 и 5. 

Or. en 

Обосновка 

Verification of activities of political parties and foundations require an exchange of 
information and background screening, which in fact constitute an interference with the right 
to political assembly. In order for such interference to be compatible with the EU 
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Fundamental Rights Charter, it must be legitimate and proportionate. Annual verification (as 
currently foreseen in the draft regulation) does not seem to be proportionate. In principle, 
such regular verification of compliance is highly questionable from the fundamental rights 
point of view, as national laws of many member states foresee that such verification is 
initiated only if there are concerns of non-compliance 

Изменение  178 
Manfred Weber 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Европейският парламент ежегодно 
проверява дали европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации продължават да 
отговарят на условията и 
изискванията, установени в членове 3, 
4 и 5. 

Компетентните служби на 
Европейският парламент ежегодно 
проверяват дали европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации продължават да 
отговарят на официалните условия и 
изисквания, установени в членове 3, 4 и 
5. 

Or. de 

Обосновка 

Вж. предложение за изменение на член 6 - параграф 5. 

Изменение  179 
Andrew Duff 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Европейският парламент ежегодно 
проверява дали европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации продължават да 
отговарят на условията и изискванията, 
установени в членове 3, 4 и 5. 

Европейският парламент редовно 
проверява дали европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации продължават да 
отговарят на условията и изискванията, 
установени в членове 3, 4 и 5. 

Or. en 
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Изменение  180 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Европейският парламент ежегодно 
проверява дали европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации продължават 
да отговарят на условията и 
изискванията, установени в членове 3, 4 
и 5. 

Европейският парламент проверява 
незабавно след подаване на изменения 
в документите или в устава на 
европейска политическа партия или 
на европейска политическа фондация, 
дали съответната европейска 
политическа партия или европейска 
политическа фондация продължава да 
отговаря на условията и изискванията, 
установени в членове 3, 4 и 5. 

Or. de 

Изменение  181 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Европейският парламент ежегодно 
проверява дали европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации продължават да 
отговарят на условията и изискванията, 
установени в членове 3, 4 и 5. 

Европейската комисия ежегодно 
проверява дали европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации продължават да 
отговарят на условията и изискванията, 
установени в членове 3, 4 и 5. 

Or. pt 

Изменение  182 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 1 – алинея 1а (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 В рамките на своята компетентност 
Европейската сметна палата редовно 
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проверява дали са изпълнени 
условията и изискванията по 
отношение на финансирането на 
европейски политически партии или 
европейски политически фондации и 
дали съответните финансови 
средства се използват, документират 
и отчитат от тях законосъобразно и 
правилно. Тази проверка се извършва 
ежегодно или непосредствено след 
мотивирано искане на физическо или 
юридическо лице. 

Or. de 

Изменение  183 
Andrew Duff 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 1 – алинея 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Когато е уместно датата на 
годишната проверка, предвидена с 
настоящия параграф, се съгласува с 
реда за подаване на заявленията за 
финансиране, установен с член 13, за 
да се координира и обменя 
информация между регистъра и 
разпоредителя с бюджетни кредити, 
ако това е необходимо. 

заличава се 

Or. en 

Изменение  184 
Станимир Илчев 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 1 – алинея 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато е уместно датата на 
годишната проверка, предвидена с 
настоящия параграф, се съгласува с 
реда за подаване на заявленията за 
финансиране, установен с член 13, за да 

Независимо от редовните проверки, 
извършвани в съответствие с 
предходния параграф, при получаване 
на заявленията за финансиране по член 
13 се извършва отделна проверка, за да 
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се координира и обменя информация 
между регистъра и разпоредителя с 
бюджетни кредити, ако това е 
необходимо. 

се координира и обменя информация 
между регистъра и разпоредителя с 
бюджетни кредити, ако това е 
необходимо. 

Or. en 

Изменение  185 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 1 – алинея 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато е уместно, датата на годишната 
проверка, предвидена с настоящия 
параграф, се съгласува с реда за 
подаване на заявленията за 
финансиране, установен с член 13, за да 
се координира и обменя информация 
между регистъра и разпоредителя с 
бюджетни кредити, ако това е 
необходимо. 

Когато е уместно, датата на 
проверката, предвидена с настоящия 
параграф, се съгласува с реда за 
подаване на заявленията за 
финансиране, установен с член 13, за да 
се координира и обменя информация 
между регистъра и разпоредителя с 
бюджетни кредити, ако това е 
необходимо. 

Or. de 

Изменение  186 
Krišjānis Kariņš 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. По искане на една четвърт от 
членовете си, представляващи най-
малко три политически групи в 
Европейския парламент, 
Европейският парламент взема 
решение с мнозинството от 
членовете си дали продължава да се 
спазва условието, предвидено с член 3, 
параграф 1, буква в) за европейските 
политически партии, и с член 3, 
параграф 2, буква в) за европейските 
политически фондации. 

заличава се 
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Преди да вземе решение Европейският 
парламент изслушва 
представителите на съответната 
европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация и 
изисква от комитет, съставен от 
независими изтъкнати личности, да 
даде становище по въпроса в разумен 
срок. 

 

Комитетът се състои от трима 
членове, като Европейският 
парламент, Съветът и Комисията 
посочват по един член в срок до шест 
месеца след края на първата сесия на 
Европейския парламент след 
изборите за Европейски парламент. 
Секретариатът и финансирането на 
комитета се осигуряват от 
Европейския парламент. 

 

Or. en 

Изменение  187 
Manfred Weber 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 По искане на една четвърт от 
членовете си, представляващи най-
малко три политически групи в 
Европейския парламент, Европейският 
парламент взема решение с 
мнозинството от членовете си дали 
продължава да се спазва условието, 
предвидено с член 3, параграф 1, буква 
в) за европейските политически 
партии, и с член 3, параграф 2, буква 
в) за европейските политически 
фондации. 

Ако членовете на Европейския 
парламент, на Европейската комисия 
или на Съвета считат, че вписана в 
регистъра европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация повече не отговаря на 
изискванията и условията на 
членове 3, 4 и 5, всяка от посочените 
институции може да вземе решение, 
да отнесе въпроса до Съда на 
Европейския съюз, който след 
проверка на изискванията и 
условията на членове 3, 4 и 5 взема 
решение за заличаване от регистъра и 
загуба на правен статус. 

Or. de 
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Обосновка 

Европейските политически партии следва да се ползват от много висока защита на 
правата, за да избегнат несправедливи заличавания от регистъра. Поради това право 
да заличава от регистъра следва да има само и единствено Съдът на Европейския 
съюз. 

Изменение  188 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 По искане на една четвърт от 
членовете си, представляващи най-
малко три политически групи в 
Европейския парламент, Европейският 
парламент взема решение с 
мнозинството от членовете си дали 
продължава да се спазва условието, 
предвидено с член 3, параграф 1, буква 
в) за европейските политически 
партии, и с член 3, параграф 2, буква в) 
за европейските политически 
фондации. 

Ако Европейският парламент, 
Европейската комисия или Съветът 
считат, че вписана в регистъра 
европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация 
вече не отговаря на изискванията и 
условията на член 3, параграф 1, буква 
в) и член 3, параграф 2, буква з), всяка 
от посочените институции може да 
вземе решение, да отнесе въпроса до 
Съда на Европейския съюз, който след 
проверка взема решение за заличаване 
от регистъра. 

Or. de 

Изменение  189 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

По искане на една четвърт от 
членовете си, представляващи най-
малко три политически групи в 
Европейския парламент, 
Европейският парламент взема 
решение с мнозинството от 
членовете си дали продължава да се 
спазва условието, предвидено с член 3, 

Ако официалната проверка на 
представените изменения в 
документите или в устава на 
европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация 
установи, че условието, предвидено с 
член 3, параграф 1, буква в) за 
европейските политически партии, и с 
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параграф 1, буква в) за европейските 
политически партии, и с член 3, 
параграф 2, буква в) за европейските 
политически фондации. 

член 3, параграф 2, буква в) за 
европейските политически фондации, не 
може повече да бъде изпълнявано, 
Европейският парламент подготвя 
становище по този въпрос, което след 
приемане с мнозинство се отнася към 
Съда на Европейския съюз за вземане 
на окончателно решение за 
непризнаване на европейския статут 
на съответната европейска 
политическа партия или европейска 
политическа фондация и 
съответното заличаване от 
регистъра. 

Or. de 

Изменение  190 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

По искане на една четвърт от членовете 
си, представляващи най-малко три 
политически групи в Европейския 
парламент, Европейският парламент 
взема решение с мнозинството от 
членовете си дали продължава да се 
спазва условието, предвидено с член 3, 
параграф 1, буква в) за европейските 
политически партии, и с член 3, 
параграф 2, буква в) за европейските 
политически фондации. 

По искане на една четвърт от членовете 
си, представляващи най-малко три 
политически групи в Европейския 
парламент, Европейската комисия 
взема решение дали продължава да се 
спазва условието, предвидено с член 3, 
параграф 1, буква в) за европейските 
политически партии, и с член 3, 
параграф 2, буква в) за европейските 
политически фондации. 

Or. pt 

Изменение  191 
György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

По искане на една четвърт от членовете По искане на една четвърт от членовете 
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си, представляващи най-малко три 
политически групи в Европейския 
парламент, Европейският парламент 
взема решение с мнозинството от 
членовете си дали продължава да се 
спазва условието, предвидено с член 3, 
параграф 1, буква в) за европейските 
политически партии, и с член 3, 
параграф 2, буква в) за европейските 
политически фондации. 

си, представляващи най-малко три 
политически групи в Европейския 
парламент, Европейският парламент 
взема решение с абсолютно 
мнозинство от членовете си дали 
продължава да се спазва условието, 
предвидено с член 3, параграф 1, буква 
в) за европейските политически партии, 
и с член 3, параграф 2, буква в) за 
европейските политически фондации. 

Or. en 

Изменение  192 
Manfred Weber 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 2 – алинея 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Преди да вземе решение Европейският 
парламент изслушва 
представителите на съответната 
европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация и 
изисква от комитет, съставен от 
независими изтъкнати личности, да 
даде становище по въпроса в разумен 
срок. 

заличава се 

Or. de 

Обосновка 

Формулировката е излишна въз основа на заявлението за изменение към член 7, 
параграф 2, алинея 1. 

Изменение  193 
Gerald Häfner 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 2 – алинея 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Преди да вземе решение Европейският 
парламент изслушва представителите на 

Преди да вземе решение Европейският 
парламент изслушва представителите на 
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съответната европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация и изисква от комитет, 
съставен от независими изтъкнати 
личности, да даде становище по 
въпроса в разумен срок. 

съответната европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация и изисква от 
консултативния комитет по 
регулирането на европейските 
партии съгласно определението в 
член 6, параграф 4а да даде препоръка 
по въпроса в срок от два месеца след 
получаване на искането. 

Or. en 

Изменение  194 
Alain Lamassoure 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 2 – алинея 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Преди да вземе решение Европейският 
парламент изслушва представителите на 
съответната европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация и изисква от комитет, 
съставен от независими изтъкнати 
личности, да даде становище по въпроса 
в разумен срок. 

Преди да вземе решение Европейският 
парламент изслушва представителите на 
съответната европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация и изисква от комитет, 
съставен от независими изтъкнати 
личности, да даде становище по въпроса 
в разумен срок. Ако Европейският 
парламент реши да не се съобрази с 
мнението на този комитет, той 
може да направи това само с 
гласовете на мнозинството от 
членовете си. 

Or. fr 

Изменение  195 
Marietta Giannakou 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 2 – алинея 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Преди да вземе решение Европейският 
парламент изслушва представителите на 
съответната европейска политическа 
партия или европейска политическа 

Преди да вземе решение Европейският 
парламент изслушва, в съответствие с 
правилника за дейността си, 
представителите на съответната 
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фондация и изисква от комитет, 
съставен от независими изтъкнати 
личности, да даде становище по въпроса 
в разумен срок. 

европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация и 
изисква от комитет, съставен от 
независими изтъкнати личности, да даде 
становище по въпроса в разумен срок. 

Or. en 

Обосновка 

Това изменение замества изменение 15 от проектодоклада. 

Изменение  196 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 2 – алинея 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Преди да вземе своето решение 
Европейският парламент изслушва 
представителите на съответната 
европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация и 
изисква от комитет, съставен от 
независими изтъкнати личности, да 
даде становище по въпроса в разумен 
срок. 

Преди да даде своето становище 
Европейският парламент изслушва 
представителите на съответната 
европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация по 
въпроса. 

Or. de 

Изменение  197 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 2 – алинея 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Преди да вземе решение Европейският 
парламент изслушва представителите 
на съответната европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация и изисква от комитет, 
съставен от независими изтъкнати 
личности, да даде становище по въпроса 
в разумен срок. 

Преди да вземе решение Европейската 
комисия изслушва представителите на 
съответната европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация и изисква от комитет, 
съставен от независими изтъкнати 
личности, да даде становище по въпроса 
в разумен срок. 
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Or. pt 

Изменение  198 
Manfred Weber 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 2 – алинея 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комитетът се състои от трима 
членове, като Европейският 
парламент, Съветът и Комисията 
посочват по един член в срок до шест 
месеца след края на първата сесия на 
Европейския парламент след 
изборите за Европейски парламент. 
Секретариатът и финансирането на 
комитета се осигуряват от 
Европейския парламент. 

заличава се 

Or. de 

Обосновка 

Формулировката е излишна въз основа на заявлението за изменение към член 7, 
параграф 2, алинея 1. 

Изменение  199 
Gerald Häfner 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 2 – алинея 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комитетът се състои от трима 
членове, като Европейският 
парламент, Съветът и Комисията 
посочват по един член в срок до шест 
месеца след края на първата сесия на 
Европейския парламент след 
изборите за Европейски парламент. 
Секретариатът и финансирането на 
комитета се осигуряват от 
Европейския парламент. 

заличава се 

Or. en 
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Изменение  200 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 2 – алинея 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комитетът се състои от трима 
членове, като Европейският 
парламент, Съветът и Комисията 
посочват по един член в срок до шест 
месеца след края на първата сесия на 
Европейския парламент след 
изборите за Европейски парламент. 
Секретариатът и финансирането на 
комитета се осигуряват от 
Европейския парламент. 

заличава се 

Or. de 

Изменение  201 
Andrew Duff 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 2 – алинея 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комитетът се състои от трима членове, 
като Европейският парламент, Съветът 
и Комисията посочват по един член в 
срок до шест месеца след края на 
първата сесия на Европейския 
парламент след изборите за Европейски 
парламент. Секретариатът и 
финансирането на комитета се 
осигуряват от Европейския парламент. 

Комитетът се състои от деветима 
членове, като Европейският парламент, 
Съветът и Комисията посочват по 
трима членове в срок до шест месеца 
след края на първата сесия на 
Европейския парламент след изборите 
за Европейски парламент. 
Секретариатът и финансирането на 
комитета се осигуряват от Европейския 
парламент. 

Or. en 

Изменение  202 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 2 – алинея 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комитетът се състои от трима членове, 
като Европейският парламент, Съветът 
и Комисията посочват по един член в 
срок до шест месеца след края на 
първата сесия на Европейския 
парламент след изборите за Европейски 
парламент. Секретариатът и 
финансирането на комитета се 
осигуряват от Европейския парламент. 

Комитетът се състои от трима членове, 
като Европейският парламент, Съветът 
и Комисията посочват по един член в 
срок до шест месеца след края на 
първата сесия на Европейския 
парламент след изборите за Европейски 
парламент. Секретариатът и 
финансирането на комитета се 
осигуряват от Европейската комисия. 

Or. pt 

Изменение  203 
György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 2 – алинея 3а (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 В случай че комитетът евентуално 
реши, след като е изслушал всички 
съответни представители, че 
дадената европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация не отговаря на 
необходимите критерии, той има 
право да отправи писмена критика, да 
наложи глоба или да предложи 
прекратяване или отстраняване на 
въпросната партия или фондация. 

Or. en 

Изменение  204 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 2a (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2 а, Във всички други случаи по 
членове 3, 4 и 5 службите на 
Европейския парламент проверяват 
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ежегодно дали европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации продължават 
да спазват официалните изисквания и 
условия. Преди вземане на решение на 
европейската политическа партия се 
дава възможност за изслушване. По 
молба на европейската политическа 
партия решението може да бъде 
проверено от Съда на Европейския 
съюз. 

 Когато е уместно, датата на 
годишната проверка, предвидена с 
настоящия параграф, се съгласува с 
реда за подаване на заявленията за 
финансиране, установен с член 13, за 
да се координира и обменя 
информация между регистъра и 
разпоредителя с бюджетни кредити, 
ако това е необходимо. 

Or. de 

Изменение  205 
Krišjānis Kariņš 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Всяко физическо или юридическо 
лице може по всяко време да отправи 
мотивирано искане до Европейския 
парламент да провери дали 
продължават да се спазват едно или 
повече от условията и изискванията, 
установени в параграф 1. Незачитане 
на принципите, на които се основава 
Съюза, от страна на европейска 
политическа партия, включително 
от нейни членове, или от европейска 
политическа фондация, се установява 
само съобразно с предвиденото в 
параграф 2. 

заличава се 

Or. en 
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Изменение  206 
Станимир Илчев 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Всяко физическо или юридическо 
лице може по всяко време да отправи 
мотивирано искане до Европейския 
парламент да провери дали продължават 
да се спазват едно или повече от 
условията и изискванията, установени в 
параграф 1. Незачитане на принципите, 
на които се основава Съюза, от страна 
на европейска политическа партия, 
включително от нейни членове, или от 
европейска политическа фондация, се 
установява само съобразно с 
предвиденото в параграф 2. 

3. Всяко физическо или юридическо 
лице може по всяко време да отправи 
мотивирано искане до Европейския 
парламент да провери дали продължават 
да се спазват едно или повече от 
условията и изискванията, установени в 
параграф 1. Незачитане на принципите, 
на които се основава Съюза, от страна 
на европейска политическа партия, 
включително от нейни членове, или от 
европейска политическа фондация, се 
установява само съобразно с 
процедурата, определена в параграф 2 
от настоящия член. 

Or. en 

Изменение  207 
Andrew Duff 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Всяко физическо или юридическо 
лице може по всяко време да отправи 
мотивирано искане до Европейския 
парламент да провери дали продължават 
да се спазват едно или повече от 
условията и изискванията, установени в 
параграф 1. Незачитане на 
принципите, на които се основава 
Съюза, от страна на европейска 
политическа партия, включително 
от нейни членове, или от европейска 
политическа фондация, се установява 
само съобразно с предвиденото в 
параграф 2. 

3. Всяко физическо или юридическо 
лице може по всяко време да отправи 
мотивирано искане до Европейския 
парламент да провери дали продължават 
да се спазват едно или повече от 
условията и изискванията на 
членове 3—5. 
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Or. en 

Изменение  208 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Всяко физическо или юридическо 
лице може по всяко време да отправи 
мотивирано искане до Европейския 
парламент да провери дали 
продължават да се спазват едно или 
повече от условията и изискванията, 
установени в параграф 1. Незачитане на 
принципите, на които се основава 
Съюза, от страна на европейска 
политическа партия, включително от 
нейни членове, или от европейска 
политическа фондация, се установява 
само съобразно с предвиденото в 
параграф 2. 

3. Всяко физическо или юридическо 
лице може по всяко време да отправи 
мотивирано искане до Европейската 
комисия да провери дали продължават 
да се спазват едно или повече от 
условията и изискванията, установени в 
параграф 1. Незачитане на принципите, 
на които се основава Съюза, от страна 
на европейска политическа партия, 
включително от нейни членове, или от 
европейска политическа фондация, се 
установява само съобразно с 
предвиденото в параграф 2. 

Or. pt 

Изменение  209 
Krišjānis Kariņš 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 3а (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3а. Преди да вземе решение, 
Европейската служба за борба с 
измамите се консултира с комитета, 
съставен от независими изтъкнати 
личности, който дава своето 
обосновано становище в рамките на 
един месец от получаване на искането 
за становище. Обоснованото 
становище на независимия комитет 
от изтъкнати личности се огласява 
публично. 

Or. en 
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Изменение  210 
Manfred Weber 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 4 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Ако Европейският парламент 
установи, че едно от условията или 
изискванията, посочени в параграф 1 
вече не се изпълнява, се прилагат 
разпоредбите, предвидени в член 11, в 
член 22, или и в двата члена, в 
съответствие с разпоредбите на член 23. 

4. Ако Европейският парламент 
установи, че едно от условията или 
изискванията, посочени в параграф 1, 
вече не се изпълнява, той обръща 
внимание на европейската 
политическа партия върху 
нарушението и прилага член 22 в 
съответствие с разпоредбите на член 23. 

Or. de 

Обосновка 

Логично следствие от заявлението за изменение към член 7 – параграф 2 – алинея 1. 

Изменение  211 
Andrew Duff 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 4 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Ако Европейският парламент 
установи, че едно от условията или 
изискванията, посочени в параграф 1 
вече не се изпълнява, се прилагат 
разпоредбите, предвидени в член 11, в 
член 22, или и в двата члена, в 
съответствие с разпоредбите на член 23. 

4. Ако Европейският парламент, след 
като се консултира с комитета от 
независими изтъкнати личности, 
установи, че едно от условията или 
изискванията, посочени в членове 3—5, 
вече не се изпълнява, се прилагат 
разпоредбите, предвидени в член 11, в 
член 22, или и в двата члена, в 
съответствие с разпоредбите на член 23. 

Or. en 

Изменение  212 
Krišjānis Kariņš 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 4 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Ако Европейският парламент 
установи, че едно от условията или 
изискванията, посочени в параграф 1 
вече не се изпълнява, се прилагат 
разпоредбите, предвидени в член 11, в 
член 22, или и в двата члена, в 
съответствие с разпоредбите на член 23. 

4. Ако Европейската служба за борба 
с измамите установи, че едно от 
условията или изискванията, посочени в 
параграф 1 вече не се изпълнява, се 
прилагат разпоредбите, предвидени в 
член 11, в член 22, или и в двата члена, в 
съответствие с разпоредбите на член 23. 

Or. en 

Изменение  213 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 4 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Ако Европейският парламент 
установи, че едно от условията или 
изискванията, посочени в параграф 1 
вече не се изпълнява, се прилагат 
разпоредбите, предвидени в член 11, в 
член 22, или и в двата члена, в 
съответствие с разпоредбите на член 23. 

4. Ако Европейската комисия 
установи, че едно от условията или 
изискванията, посочени в параграф 1, 
вече не се изпълнява, се прилагат 
разпоредбите, предвидени в член 11, в 
член 22, или и в двата члена, в 
съответствие с разпоредбите на член 23. 

Or. pt 

Изменение  214 
Станимир Илчев 
 
Предложение за регламент 
Член 7 – параграф 5 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Европейска политическа фондация 
автоматично губи своя правен 
статут, ако европейската 
политическа партия, с която е 
свързана, бъде заличена от регистъра. 
Отговорният разпоредител с бюджетни 
кредити намалява стойността или 
прекратява финансирането или 
предоставянето на безвъзмездни 

5. Отговорният разпоредител с 
бюджетни кредити намалява стойността 
или прекратява финансирането или 
предоставянето на безвъзмездни 
средства или решението за финансиране 
от Съюза, получено по силата на 
настоящия регламент, и събира всички 
финансови средства на Съюза, 
неоснователно изплатени по 
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средства или решението за финансиране 
от Съюза, получено по силата на 
настоящия регламент, и събира всички 
финансови средства на Съюза, 
неоснователно изплатени по 
споразумението за финансиране или за 
предоставяне на безвъзмездни средства 
или по решението за финансиране от 
Съюза, както и всички неизразходвани 
средства на Съюза към датата на 
вземане на решението на основание 
член 11. 

споразумението за финансиране или за 
предоставяне на безвъзмездни средства 
или по решението за финансиране от 
Съюза, както и всички неизразходвани 
средства на Съюза към датата на 
вземане на решението на основание 
член 11. 

Or. en 

Обосновка 

Вече е включено в член 11. 

Изменение  215 
Станимир Илчев 
 
Предложение за регламент 
Член 8 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Европейската политическа партия и 
европейската политическа фондация 
има юридическа правосубектност, 
която придобива в деня на вписването 
им в регистъра съобразно с член 6. 

Съгласно правото на Съюза 
Европейската политическа партия и 
европейската политическа фондация 
придобиват правосубектност при 
вписването им в регистъра съобразно с 
член 6. 

Or. en 

Изменение  216 
Станимир Илчев 
 
Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Правният статут и 
правоспособността на европейската 
политическа партия и на европейската 
политическа фондация се признават 

Правоспособността на европейската 
политическа партия и на европейската 
политическа фондация се признава 
напълно във всички държави членки. 
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напълно във всички държави членки. 

Or. en 

Изменение  217 
Marietta Giannakou 
 
Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 1а (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Освен ако не са наложени ограничения 
в техните устави, европейската 
политическа партия и европейската 
политическа фондация имат всички 
необходими права да извършват 
дейностите си, включително и 
правото да притежават движима и 
недвижима собственост, като те 
могат, освен ако уставите им не 
налагат някакви ограничения, да 
извършват дейности във всички 
държави членки, както и в трети 
държави. 

Or. en 

Обосновка 

Това изменение заменя изменение 20. 

Изменение  218 
Marietta Giannakou 
 
Предложение за регламент 
Член 9 – параграф 1б (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Държавите членки гарантират, че 
наименованията „европейска 
политическа партия“ и „европейска 
политическа фондация“ могат да се 
използват само от политически 
съюзи или фондации, регистрирани в 
съответствие с настоящия 
регламент. 
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Or. en 

Обосновка 

Това изменение заменя изменение 22. 

Изменение  219 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Член 10 – параграф 1 – алинея 1а (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 По отношение на материалните 
разпоредби на настоящия регламент 
статутът на европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации следва да се 
урежда от същите разпоредби, както 
при другите европейски институции, 
независимо от това, в коя държава 
членка се намира тяхното седалище. 

Or. de 

Изменение  220 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Член 10 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. По въпроси, неуредени или 
частично уредени в настоящия 
регламент, статутът на 
европейската политическа партия и 
европейската политическа фондация 
се урежда в държавата членка, в 
която е тяхното седалище, с онези 
национални закони, които са 
приложими спрямо правната форма 
на партията или фондацията, 
посочена в нейния устав. 
Дейностите, осъществявани от 
европейска политическа партия и 

заличава се 



 

PE504.068v01-00 94/184 AM\924360BG.doc 

BG 

европейска политическа фондация в 
други държави членки се уреждат със 
съответното национално право на 
тези държави членки. 

Or. de 

Изменение  221 
György Schöpflin, József Szájer 
 
Предложение за регламент 
Член 10 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. По въпроси, неуредени или частично 
уредени в настоящия регламент, както 
и по въпроси, които той не обхваща, 
статутът на европейската политическа 
партия и европейската политическа 
фондация се урежда в държавата членка, 
в която е тяхното седалище, с онези 
национални закони, които са 
приложими спрямо правната форма 
на партията или фондацията, 
посочена в нейния устав. Дейностите, 
осъществявани от европейска 
политическа партия и европейска 
политическа фондация в други държави 
членки се уреждат със съответното 
национално право на тези държави 
членки. 

2. По въпроси, които са неуредени или 
частично уредени в настоящия 
регламент, статутът на европейската 
политическа партия и европейската 
политическа фондация се урежда от 
законите на държавата членка, в която 
е тяхното седалище. Дейностите, 
осъществявани от европейска 
политическа партия и европейска 
политическа фондация в други държави 
членки се уреждат със съответното 
национално право на тези държави 
членки. 

Or. en 

Изменение  222 
Станимир Илчев 
 
Предложение за регламент 
Член 11 – параграф 1 – уводна част 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация се 
лишава или се отказва от статута си 
и престава да има юридическа 
правосубектност в един от следните 

1. Европейска политическа партия и 
европейска политическа фондация се 
заличават от регистъра в следните 
случаи: 
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случаи: 

Or. en 

Изменение  223 
Станимир Илчев 
 
Предложение за регламент 
Член 11 – параграф -1 (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1. Съгласно правото на Съюза дадена 
европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация 
губи правния си статут на датата на 
заличаването й  от регистъра. 

Or. en 

Изменение  224 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 11 – параграф 1 – буква а) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) управителният орган на 
европейската политическа партия или 
европейската политическа фондация 
взема решение относно нейното 
ликвидиране. 

а) компетентният орган на 
европейската политическа партия или 
европейската политическа фондация 
взема решение относно нейното 
ликвидиране. 

Or. de 

 

Изменение  225 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Член 11 – параграф 1 – буква а) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) управителният орган на европейската 
политическа партия или европейската 
политическа фондация взема решение 

а) управителният орган на европейската 
политическа партия или европейската 
политическа фондация взема решение 
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относно нейното ликвидиране. относно прекратяването на 
структурираното сътрудничество в 
политическия съюз или за 
ликвидиране на свързаната фондация. 

Or. de 

Изменение  226 
Станимир Илчев 
 
Предложение за регламент 
Член 11 – параграф 1 – буква б) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) управителният й орган реши да 
преобразува европейската 
политическа партия или 
европейската политическа фондация 
в правен субект, признат от правния 
ред на дадена държава членка, 

заличава се 

Or. en 

Изменение  227 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 11 – параграф 1 – буква б) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) управителният орган на 
европейската политическа партия или 
на европейската политическа фондация 
решава относно своето преобразуване в 
правна форма, призната от правния ред 
на дадена държава членка. 

б) компетентният орган на 
европейската политическа партия или 
на европейската политическа фондация 
решава относно своето преобразуване в 
правна форма, призната от правния ред 
на дадена държава членка. 

Or. de 

Изменение  228 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 11 – параграф 1 – буква в) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) европейската политическа партия 
повече не изпълнява изискванията, 
предвидени в член 3, параграф 1, буква 
б) след промени в членския ѐ състав 
или след избори за Европейски 
парламент. 

заличава се 

Or. de 

Изменение  229 
Manfred Weber 
 
Предложение за регламент 
Член 11 – параграф 1 – буква в) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) европейската политическа партия 
повече не изпълнява изискванията, 
предвидени в член 3, параграф 1, буква 
б) след промени в членския ѐ състав 
или след избори за Европейски 
парламент, 

заличава се 

Or. de 

Обосновка 

Логично следствие от заявлението за изменение на член 7, параграф 2, алинея 1. 

Изменение  230 
Станимир Илчев 
 
Предложение за регламент 
Член 11 – параграф 1 – буква в) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) европейската политическа партия 
повече не изпълнява изискванията, 
предвидени в член 3, параграф 1, буква 
б) след промени в членския й състав 
или след избори за Европейски 
парламент, 

в) европейската политическа партия 
повече не изпълнява условията, 
предвидени в член 3, по-специално, ако 
след регистрацията си европейската 
политическа партия не е участвала в 
избори за Европейски парламент или е 
била закрита, 
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Or. en 

Изменение  231 
Gerald Häfner 
 
Предложение за регламент 
Член 11 – параграф 1 – буква в) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) европейската политическа партия 
повече не изпълнява изискванията, 
предвидени в член 3, параграф 1, буква 
б) след промени в членския й състав 
или след избори за Европейски 
парламент, 

в) европейската политическа партия 
повече не изпълнява изискванията, 
предвидени в член 3, параграф 1, буква 
б), 

Or. en 

Изменение  232 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 11 – параграф 1 – буква г) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) европейската политическа партия или 
европейската политическа фондация е 
заличена от регистъра съгласно 
разпоредбите на член 22, параграф 1 
или параграф 4, или съгласно член 7, 
параграф 5. 

г) европейската политическа партия или 
европейската политическа фондация е 
заличена от регистъра. 

Or. de 

Изменение  233 
Станимир Илчев 
 
Предложение за регламент 
Член 11 – параграф 1 – буква г) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) е заличена от регистъра съгласно 
разпоредбите на член 22, параграфи 1 
или 4, или съгласно член 7, параграф 5. 

г) съгласно разпоредбите на член 22, 
параграфи 1 или 4, или член 7, параграф 
5. 
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Or. en 

Изменение  234 
Manfred Weber 
 
Предложение за регламент 
Член 11 – параграф 1 – буква г) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) eвропейската политическа партия или 
европейската политическа фондация е 
заличена от регистъра съгласно 
разпоредбите на член 22, параграф 1 
или параграф 4, или съгласно член 7, 
параграф 5. 

г) eвропейската политическа партия или 
европейската политическа фондация е 
заличена от регистъра съгласно 
разпоредбите на член 7, параграф 2, или 
съгласно член 7, параграф 5. 

Or. de 

Обосновка 

Логично следствие от заявлението за изменение към член 7 – параграф 2 – алинея 1. 

Изменение  235 
Zbigniew Ziobro 
 
Предложение за регламент 
Член 11 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Европейският парламент приема 
решение за прекратяване на 
европейския правен статут и за 
заличаване от регистъра. 

заличава се 

Or. pl 

Изменение  236 
Manfred Weber 
 
Предложение за регламент 
Член 11 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Европейският парламент приема заличава се 
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решение за прекратяване на 
европейския правен статут и за 
заличаване от регистъра. 

Or. de 

Обосновка 

Логично следствие от заявлението за изменение към член 7 – параграф 2 – алинея 1. 

Изменение  237 
Станимир Илчев 
 
Предложение за регламент 
Член 11 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Европейският парламент приема 
решение за прекратяване на 
европейския правен статут и за 
заличаване от регистъра. 

2. Европейският парламент приема 
решение за заличаване на 
европейската политическа партия 
или европейската политическа 
фондация от регистъра, което 
автоматично води до загуба на 
нейната правосубектност съгласно 
правото на Съюза. 

Or. en 

Изменение  238 
Alain Lamassoure 
 
Предложение за регламент 
Член 11 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Европейският парламент приема 
решение за прекратяване на 
европейския правен статут и за 
заличаване от регистъра. 

2. Европейският парламент, с 
мнозинство от три четвърти от 
гласуващите, приема решение за 
прекратяване на европейския правен 
статут и за заличаване от регистъра. 

Or. fr 

Изменение  239 
Andrew Duff 
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Предложение за регламент 
Член 11 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Европейският парламент приема 
решение за прекратяване на 
европейския правен статут и за 
заличаване от регистъра. 

2. Европейският парламент, след като 
се консултира с независимия 
комитет, приема решение за 
прекратяване на европейския правен 
статут и за заличаване от регистъра. 

Or. en 

Изменение  240 
Krišjānis Kariņš 
 
Предложение за регламент 
Член 11 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Европейският парламент приема 
решение за прекратяване на 
европейския правен статут и за 
заличаване от регистъра. 

2. Европейската служба за борба с 
измамите приема решение за 
прекратяване на европейския правен 
статут и за заличаване от регистъра. 

Or. en 

Изменение  241 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Член 11 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Европейският парламент приема 
решение за прекратяване на 
европейския правен статут и за 
заличаване от регистъра. 

2. Ако е налице едно от основанията, 
посочени в параграф 1, букви а)—в), 
следва съответно заличаване на 
европейската политическа партия 
или европейската политическа 
фондация от регистъра. 

Or. de 

Изменение  242 
Paulo Rangel 
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Предложение за регламент 
Член 11 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Европейският парламент приема 
решение за прекратяване на 
европейския правен статут и за 
заличаване от регистъра. 

2. Европейската комисия приема 
решение за прекратяване на 
европейския правен статут и за 
заличаване от регистъра. 

Or. pt 

Изменение  243 
Станимир Илчев 
 
Предложение за регламент 
Член 11 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. При настъпване на едно от 
обстоятелствата, предвидени в букви 
а), б) и в) на параграф 1 за европейска 
политическа партия или европейска 
политическа фондация, се оттегля всяко 
текущо решение за получаване на 
финансиране от Съюза по силата на 
настоящия регламент или се прекратява 
всяко съществуващо споразумение за 
такова финансиране и се възстановяват 
всички неизразходвани финансови 
средства на Съюза, включително такива 
от предходни години. 

3. За европейска политическа партия 
или европейска политическа фондация, 
заличена от регистъра, се оттегля 
всяко текущо решение за получаване на 
финансиране от Съюза по силата на 
настоящия регламент или се прекратява 
всяко съществуващо споразумение за 
такова финансиране и се възстановяват 
всички неизразходвани финансови 
средства на Съюза, включително такива 
от предходни години. 

Or. en 

Изменение  244 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 11 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. При настъпване на едно от 
обстоятелствата, предвидени в букви 
а), б) и в) на параграф 1 за европейска 
политическа партия или европейска 

3. Всяко текущо решение за получаване 
на финансиране от Съюза по силата на 
настоящия регламент или всяко 
съществуващо споразумение за такова 
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политическа фондация, се оттегля 
всяко текущо решение за получаване на 
финансиране от Съюза по силата на 
настоящия регламент или се 
прекратява всяко съществуващо 
споразумение за такова финансиране и 
се възстановяват всички 
неизразходвани финансови средства на 
Съюза, включително такива от 
предходни години. 

финансиране става невалидно при 
липса на правен статус и всички 
неизразходвани финансови средства на 
Съюза, включително такива от 
предходни години, се възстановяват. 

Or. de 

Изменение  245 
Manfred Weber 
 
Предложение за регламент 
Член 11 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. При настъпване на едно от 
обстоятелствата, предвидени в букви а), 
б) и в) на параграф 1 за европейска 
политическа партия или европейска 
политическа фондация, се оттегля 
всяко текущо решение за получаване на 
финансиране от Съюза по силата на 
настоящия регламент или се прекратява 
всяко съществуващо споразумение за 
такова финансиране и се възстановяват 
всички неизразходвани финансови 
средства на Съюза, включително такива 
от предходни години. 

3. При настъпване на едно от 
обстоятелствата, предвидени в букви а) 
или б) на параграф 1 или при 
заличаване от регистъра на 
европейска политическа партия въз 
основа на неизпълнение на 
изискванията на член 3, параграф 1, 
буква б), се оттегля всяко текущо 
решение за получаване на финансиране 
от Съюза по силата на настоящия 
регламент или се прекратява всяко 
съществуващо споразумение за такова 
финансиране и се възстановяват всички 
неизразходвани финансови средства на 
Съюза, включително такива от 
предходни години. 

Or. de 

Обосновка 

Логично следствие от заявлението за изменение към член 11 – параграф 1 – точка в. 

Изменение  246 
Helmut Scholz 
 



 

PE504.068v01-00 104/184 AM\924360BG.doc 

BG 

Предложение за регламент 
Член 11 – параграф 4 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. За ликвидация, несъстоятелност, 
неплатежоспособност и подобни 
процедури са в сила правните 
разпоредби, които важат за 
посочените в устава на европейската 
политическа партия или на 
европейската политическа фондация 
в страната членка, в която се намира 
седалището на партията или на 
фондацията. 

заличава се 

Or. de 

Изменение  247 
Sari Essayah 
 
Предложение за регламент 
Член 12 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Европейска политическа партия, 
регистрирана съобразно реда и 
условията, установени в настоящия 
регламент и представена в 
Европейския парламент от най-малко 
един от нейните членове, която не е в 
една от ситуациите по критериите 
за изключване, посочени в член [93] от 
финансовия регламент, може да 
подаде заявление за финансиране от 
общия бюджет на Европейския съюз 
съобразно реда и условията, 
публикувани от Европейския регламент 
в покана за [финансиране]. 

1. Европейска политическа партия, 
която е регистрирана съобразно 
настоящия регламент и 
същевременно представена в поне 
една четвърт от държавите членки 
от политически партии по смисъла 
на член 2, параграф 1 (без да изисква 
допълнителни представители, 
избрани на национално равнище, за 
регистрацията, съгласно 
определението на член 3, параграф 1, 
буква б)), и в Европейския парламент 
— от най-малко един от нейните 
членове, може да подаде заявление за 
финансиране от общия бюджет на 
Европейския съюз. Заявленията за 
финансиране трябва да бъдат 
представени съобразно реда и 
условията, публикувани от Европейския 
парламент. Европейската 
политическа партия не може да бъде 
в положение, отговарящо на 
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критериите за изключване, 
определени във Финансовия 
регламент. 

Or. en 

Обосновка 

Партии, които получават финансиране, се състоят от партии членки в допълнение 
към новия критерий за поне един член на Европейския парламент. Тези два нови 
критерия следва да не предизвикват объркване или противоречие по отношение на 
критериите в член 3. Те също така не следва да създават ситуации, които биха 
затруднили всяка нова инициатива да получи финансиране, или да имат нежелани 
последствия, които биха дали значително преимущество на съществуващите 
европейски партии в сравнение с нови и по-малки инициативи. 

Изменение  248 
Gerald Häfner 
 
Предложение за регламент 
Член 12 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Европейска политическа партия, 
регистрирана съобразно реда и 
условията, установени в настоящия 
регламент и представена в Европейския 
парламент от най-малко един от 
нейните членове, която не е в една от 
ситуациите по критериите за 
изключване, посочени в член [93] от 
финансовия регламент, може да подаде 
заявление за финансиране от общия 
бюджет на Европейския съюз съобразно 
реда и условията, публикувани от 
Европейския регламент в покана за 
[финансиране]. 

1. Европейска политическа партия, 
регистрирана съобразно реда и 
условията, установени в настоящия 
регламент и представена в Европейския 
парламент от най-малко един от 
нейните членове, или е получила най-
малко 1 % от гласовете на 
последните избори за Европейски 
парламент в поне една четвърт от 
държавите членки, която не е в една от 
ситуациите по критериите за 
изключване, посочени в член [93] от 
финансовия регламент, може да подаде 
заявление за финансиране от общия 
бюджет на Европейския съюз съобразно 
реда и условията, публикувани от 
Европейския парламент в покана за 
[финансиране]. 

Or. en 

Изменение  249 
Anna Záborská, Algirdas Saudargas, Peter van Dalen, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer 
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Предложение за регламент 
Член 12 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Европейска политическа партия, 
регистрирана съобразно реда и 
условията, установени в настоящия 
регламент и представена в Европейския 
парламент от най-малко един от 
нейните членове, която не е в една от 
ситуациите по критериите за 
изключване, посочени в член [93] от 
финансовия регламент, може да подаде 
заявление за финансиране от общия 
бюджет на Европейския съюз съобразно 
реда и условията, публикувани от 
Европейския регламент в покана за 
[финансиране]. 

1. Европейска политическа партия, 
регистрирана съобразно реда и 
условията, установени в настоящия 
регламент и представена в Европейския 
парламент от най-малко един от 
нейните членове, и имаща партии 
членки по смисъла на член 2, параграф 
1, установени в една четвърт от 
държавите членки, която не е в една от 
ситуациите по критериите за 
изключване, посочени в член [93] от 
финансовия регламент, може да подаде 
заявление за финансиране от общия 
бюджет на Европейския съюз съобразно 
реда и условията, публикувани от 
Европейския парламент в покана за 
[финансиране]. 

Or. en 

Изменение  250 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 12 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Европейска политическа партия, 
регистрирана съобразно реда и 
условията, установени в настоящия 
регламент и представена в 
Европейския парламент от най-малко 
един от нейните членове, която не е в 
една от ситуациите по критериите за 
изключване, посочени в член [93] от 
финансовия регламент, може да подаде 
заявление за финансиране от общия 
бюджет на Европейския съюз съобразно 
реда и условията, публикувани от 
Европейския регламент в покана за 
[финансиране]. 

1. Европейска политическа партия, 
регистрирана съобразно реда и 
условията, установени в настоящия 
регламент, и която не се намира в една 
от ситуациите по критериите за 
изключване, посочени в член [93] от 
финансовия регламент, може да подаде 
заявление за финансиране от общия 
бюджет на Европейския съюз съобразно 
реда и условията, публикувани от 
Европейския регламент в покана за 
[финансиране]. 
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Or. de 

Обосновка 

Според мен новата система на член 14 може да отпадне. 

Изменение  251 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 12 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Европейска политическа партия, 
регистрирана съобразно реда и 
условията, установени в настоящия 
регламент и представена в Европейския 
парламент от най-малко един от 
нейните членове, която не е в една от 
ситуациите по критериите за 
изключване, посочени в член [93] от 
финансовия регламент, може да подаде 
заявление за финансиране от общия 
бюджет на Европейския съюз съобразно 
реда и условията, публикувани от 
Европейския регламент в покана за 
[финансиране]. 

1. Европейска политическа партия, 
регистрирана съобразно реда и 
условията, установени в настоящия 
регламент и представена в Европейския 
парламент от най-малко един от 
нейните членове, която не е в една от 
ситуациите по критериите за 
изключване, посочени в член [93] от 
финансовия регламент, може да подаде 
заявление за финансиране от общия 
бюджет на Европейския съюз съобразно 
реда и условията, публикувани от 
Европейската комисия в покана за 
[финансиране]. 

Or. pt 

Изменение  252 
György Schöpflin, József Szájer 
 
Предложение за регламент 
Член 12 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Европейска политическа партия, 
регистрирана съобразно реда и 
условията, установени в настоящия 
регламент и представена в 
Европейския парламент от най-малко 
един от нейните членове, която не е в 
една от ситуациите по критериите 
за изключване, посочени в член [93] от 

1. Европейска политическа партия, 
която е регистрирана съобразно 
настоящия регламент и 
същевременно представена в поне 
една четвърт от държавите членки 
от политически партии по смисъла 
на член 2, параграф 1, и в Европейския 
парламент — от най-малко един от 
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финансовия регламент, може да 
подаде заявление за финансиране от 
общия бюджет на Европейския съюз 
съобразно реда и условията, 
публикувани от Европейския регламент 
в покана за [финансиране]. 

нейните членове, може да подаде 
заявление за финансиране от общия 
бюджет на Европейския съюз. 
Заявленията за финансиране трябва 
да бъдат представени съобразно реда 
и условията, публикувани от 
Европейския парламент. Европейската 
политическа партия не може да бъде 
в положение, отговарящо на 
критериите за изключване, 
определени във Финансовия 
регламент. 

Or. en 

Изменение  253 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 12 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Европейска политическа фондация, 
свързана с европейска политическа 
партия с право да кандидатства за 
финансиране по силата на параграф 1, 
която фондация е регистрирана 
съобразно реда и условията, установени 
в настоящия регламент и не е в една от 
ситуациите по критериите за 
изключване, посочени в член [93] от 
финансовия регламент, може да подаде 
заявление за финансиране от общия 
бюджет на Европейския съюз съобразно 
реда и условията, публикувани от 
Европейския регламент в покана за 
представяне на предложения. 

2. Европейска политическа фондация, 
свързана с европейска политическа 
партия с право да кандидатства за 
финансиране по силата на параграф 1, 
която фондация е регистрирана 
съобразно реда и условията, установени 
в настоящия регламент и не е в една от 
ситуациите по критериите за 
изключване, посочени в член [93] от 
финансовия регламент, може да подаде 
заявление за финансиране от общия 
бюджет на Европейския съюз съобразно 
реда и условията, публикувани от 
Европейската комисия в покана за 
представяне на предложения. 

Or. pt 

Изменение  254 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 12 – параграф 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. За целите на определянето на 
допустимост за финансиране от 
общия бюджет на Европейския съюз 
съобразно с параграф 1 и член 3, 
параграф 1, буква б), и за прилагане на 
разпоредбите на член 14, параграф 1, 
за депутат в Европейския парламент 
следва да се счита член само на една 
европейска политическа партия, 
която в случаите, когато това е 
приложимо, е партията, с която е 
свързана неговата или нейната 
национална или регионална 
политическа партия в последния ден 
от срока за подаване на заявленията 
за финансиране. 

заличава се 

Or. de 

Обосновка 

Премества се след член 14 параграф 2. 

Изменение  255 
Станимир Илчев 
 
Предложение за регламент 
Член 12 – параграф 3а (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3а. Не може да бъде използвана 
промяна в статута на даден член на 
Европейския парламент като условие 
за финансиране от общия бюджет на 
Европейския съюз на новата партия, в 
която той членува. 

Or. en 

Изменение  256 
Gerald Häfner 
 
Предложение за регламент 
Член 12 – параграф 4 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Финансирането или безвъзмездните 
средства от общия бюджет на 
Европейския съюз не може да 
надхвърлят 90% от годишните 
подлежащи на възстановяване разходи 
на една европейска политическа партия 
и 95 % от годишните допустими 
разходи, посочени в бюджета на една 
европейска политическа фондация. 
Европейските политически партии 
могат да използват неоползотворени 
части от финансирането на ЕС, 
предоставено за покриване на 
подлежащи на възстановяване разходи, 
в рамките на две финансови години след 
предоставянето му. Средства, 
неоползотворени след тези две 
финансови години, се събират в 
съответствие с финансовия регламент. 

4. Финансирането или безвъзмездните 
средства от общия бюджет на 
Европейския съюз не може да 
надхвърлят 90 % от годишните 
подлежащи на възстановяване разходи 
на една европейска политическа партия 
и 95 % от годишните допустими 
разходи, посочени в бюджета на една 
европейска политическа фондация. 
Европейските политически партии и 
европейските политически фондации 
могат да използват неоползотворени 
части от финансирането на ЕС, 
предоставено за покриване на 
подлежащи на възстановяване разходи, 
в рамките на две финансови години след 
предоставянето му. Средства, 
неоползотворени след тези две 
финансови години, се събират в 
съответствие с финансовия регламент. 

Or. en 

Изменение  257 
Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai 
 
Предложение за регламент 
Член 12 – параграф 4 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Финансирането или безвъзмездните 
средства от общия бюджет на 
Европейския съюз не може да 
надхвърлят 90 % от годишните 
подлежащи на възстановяване разходи 
на една европейска политическа партия 
и 95 % от годишните допустими 
разходи, посочени в бюджета на една 
европейска политическа фондация. 
Европейските политически партии 
могат да използват неоползотворени 
части от финансирането на ЕС, 
предоставено за покриване на 
подлежащи на възстановяване 

4. Финансирането или безвъзмездните 
средства от общия бюджет на 
Европейския съюз не може да 
надхвърлят 95 % от годишните 
подлежащи на възстановяване разходи 
на една европейска политическа партия 
и 95 % от годишните допустими 
разходи, посочени в бюджета на една 
европейска политическа фондация. 
Неоползотворените части от 
финансирането на Съюза могат да се 
прехвърлят за целите на партиите, 
включително финансирането на 
недвижимо имущество, на 
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разходи, в рамките на две финансови 
години след предоставянето му. 
Средства, неоползотворени след тези 
две финансови години, се събират в 
съответствие с финансовия регламент. 

територията на държавите членки 
или с цел да се осигурят средства за 
предстоящи европейски избори.  

 Всяка част от финансирането, 
неоползотворена в рамките на 
финансовата година, за която се 
отнася това финансиране, може да 
бъде използвана като резерв. Тези 
части от финансирането могат да 
бъдат използвани за финансиране на 
недвижимо имущество на 
територията на държавите членки 
или за посрещане на предстоящи 
европейски избори. Останалата част 
от финансирането, която не е 
усвоена в годината след тези избори, се 
събира до края на финансовата година 
след тези избори в съответствие с 
глава 5 от част първа от Финансовия 
регламент. 

 Европейските политически фондации 
могат също да прехвърлят всяка 
неоползотворена част от субсидиите 
за покриване на подлежащи на 
възстановяване разходи. 
Неоползотворените средства се 
събират в съответствие с финансовия 
регламент. 

Or. en 

Изменение  258 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 13 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. За да се ползва с финансиране от 
общия бюджет на Европейския съюз, 
европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация, 
която отговаря на условията на член 12, 
параграф 1 или 2, подава ежегодно 

1. За да се ползва с финансиране от 
общия бюджет на Европейския съюз, 
европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация, 
която отговаря на условията на член 12, 
параграф 1 или 2, подава ежегодно 
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заявление до Европейския парламент 
след публикуване на покана за 
[финансиране] или за представяне на 
предложения. 

заявление до Европейската комисия 
след публикуване на покана за 
[финансиране] или за представяне на 
предложения. 

Or. pt 

Изменение  259 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 14 – параграф 1 – алинея 1 – подточка 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

– 15 % се разпределят поравно; заличава се 
Or. de 

Обосновка 

Вж. предложение за изменение 260. 

Изменение  260 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 14 – параграф 1 – алинея 1 – подточка 1а (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – 10 % ще бъдат разпределени 
пропорционално на техните гласове в 
европейските политически партии, 
които са достигнали последните 
европейски избори, най-малко 1 % от 
подадените гласове. 

Or. de 

Изменение  261 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 14 – параграф 1 – алинея 1 – подточка 1б (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – 10 % ще се разпределят поравно 
между съответните европейски 
партии, които са представени с 
минимум един член в Европейския 
парламент. 

Or. de 

Изменение  262 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 14 – параграф 1 – алинея 1 – подточка 1в (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – 80 % се разпределят между 
европейските политически партии – 
бенефициенти пропорционално на 
броя на избраните техни членове в 
Европейския парламент. 

Or. de 

Изменение  263 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 14 – параграф 1 – алинея 1 – точка 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

– 85 % се разпределят между 
европейските политически партии – 
бенефициенти пропорционално на 
броя на избраните техни членове в 
Европейския парламент. 

заличава се 

Or. de 

Обосновка 

Вж. предложение за изменение 261. 
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Изменение  264 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 14 – параграф 1 – алинея 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Същата схема на разпределение се 
прилага и за финансиране на 
европейски политически фондации въз 
основа на обвързването им с 
европейска политическа партия. 

заличава се 

Or. de 

Обосновка 

Вж. предложение за изменение 40. 

Изменение  265 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 14 – параграф 2 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Посоченото в параграф 1 разпределение 
е на основата на броя на избраните за 
депутати в Европейския парламент 
членове на кандидатстващата за 
финансиране европейска политическа 
партия в последния ден от срока за 
подаване на заявленията, при спазване 
на разпоредбите на член 12, параграф 
3. 

При посоченото в параграф 1 
разпределение се вземат предвид само 
онези избрани членове на Европейския 
парламент, които са били номинирани 
от ръководен орган на партията, в 
който са представени членовете на 
партията, чрез таен избор за 
техните кандидатури за Европейския 
парламент. Решаващ тук е крайният 
срок за подаване на заявленията. 

Or. de 

Изменение  266 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 14 – параграф 2 – алинея 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Всички промени в броя след тази дата 
не оказват влияние върху съответния 
дял от разпределеното финансиране 
между европейските политически 
партии или европейските политически 
фондации. Това не засяга изискването 
в член 12, параграф 1 европейската 
политическа партия да бъде 
представена в Европейския 
парламент от най-малко един от 
нейните членове. 

Всички промени в броя след тази дата 
не оказват влияние върху съответния 
дял от разпределеното финансиране 
между европейските политически 
партии или европейските политически 
фондации в текущия период на 
заявяване. 

Or. de 

Изменение  267 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 14 – параграф 2 – алинея 2а (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 При разпределяне на средствата член 
на Европейския парламент може да 
се причисли само към една единствена 
европейска политическа партия, 
която, доколкото е уместно, е 
партията, към която неговата 
национална или регионална 
политическа партия е присъединена 
към деня на изтичане на срока за 
подаване на заявлението. 

Or. de 

Изменение  268 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 14 – параграф 2a (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2 а. За европейски политически 
фондации се използва същия код на 
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разпределение въз основа на тяхната 
принадлежност към европейска 
политическа партия. 

Or. de 

Изменение  269 
Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai 
 
Предложение за регламент 
Член 15 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Европейските политически партии и 
европейските политически фондации 
могат да приемат дарения от физически 
или юридически лица в размер до 25 000 
EUR на година от един дарител, без да 
се засягат разпоредбите на параграф 5. 

1. При напълно прозрачни условия 
европейските политически партии и 
европейските политически фондации 
могат да приемат дарения от физически 
или юридически лица в размер до 50 000 
EUR на година от един дарител, без да 
се засягат разпоредбите на параграф 5. 

Or. en 

Изменение  270 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Член 15 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Европейските политически партии и 
европейските политически фондации 
могат да приемат дарения от физически 
или юридически лица в размер до 25 000 
EUR на година от един дарител, без да 
се засягат разпоредбите на параграф 5. 

1. Европейските политически партии и 
европейските политически фондации 
могат да приемат дарения от физически 
или юридически лица в размер до 12 000 
EUR на година от един дарител, без да 
се засягат разпоредбите на параграф 5. 

Or. de 

 

Изменение  271 
Andrew Duff 
 
Предложение за регламент 
Член 15 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. При подаването на годишните си 
финансови отчети в Европейския 
парламент в съответствие с член 19 
европейските политически партии и 
фондации също представят списък с 
всички дарители и съответните им 
дарения, в който се описват както вида, 
така и стойността на индивидуалните 
дарения. Настоящият параграф се 
прилага също и за вноските на 
членовете, както това е определено в 
параграфи 7 и 8. 

2. При подаването на годишните си 
финансови отчети в Европейския 
парламент в съответствие с член 19 
европейските политически партии и 
фондации също представят списък с 
всички дарители, чиито дарения 
надхвърлят 5 000 EUR, в който се 
описват както вида, така и стойността на 
индивидуалните дарения. Настоящият 
параграф се прилага също и за вноските 
на членовете, както това е определено в 
параграфи 7 и 8. 

Or. en 

Изменение  272 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 15 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. При подаването на годишните си 
финансови отчети в Европейския 
парламент в съответствие с член 19 
европейските политически партии и 
фондации също представят списък с 
всички дарители и съответните им 
дарения, в който се описват както вида, 
така и стойността на индивидуалните 
дарения. Настоящият параграф се 
прилага също и за вноските на 
членовете, както това е определено в 
параграфи 7 и 8. 

2. При подаването на годишните си 
финансови отчети в Европейската 
комисия в съответствие с член 19 
европейските политически партии и 
фондации също представят списък с 
всички дарители и съответните им 
дарения, в който се описват както вида, 
така и стойността на индивидуалните 
дарения. Настоящият параграф се 
прилага също и за вноските на 
членовете, както това е определено в 
параграфи 7 и 8. 

Or. pt 

Изменение  273 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 15 – параграф 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Дарения, получени от европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации в рамките на 
шест месеца преди изборите за 
Европейски парламент, се докладват 
всяка седмица на Европейския 
парламент в писмен вид и съобразно с 
разпоредбите на параграф 2. 

3. Дарения, получени от европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации в рамките на 
шест месеца преди изборите за 
Европейски парламент, се докладват 
всяка седмица на Европейската 
комисия в писмен вид и съобразно с 
разпоредбите на параграф 2. 

Or. pt 

Изменение  274 
Andrew Duff 
 
Предложение за регламент 
Член 15 – параграф 4 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Единични дарения на стойност над 
12 000 EUR, получени от 
европейските политически партии и 
европейските политически фондации, 
се докладват незабавно на 
Европейския парламент в писмен вид 
и съобразно с разпоредбите на 
параграф 2. 

заличава се 

Or. en 

Изменение  275 
Gerald Häfner 
 
Предложение за регламент 
Член 15 – параграф 4 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Единични дарения на стойност над 
12 000 EUR, получени от европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации, се докладват 
незабавно на Европейския парламент в 

4. Единични дарения на стойност над 
2 000 EUR, получени от европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации, се докладват 
незабавно на Европейския парламент в 
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писмен вид и съобразно с разпоредбите 
на параграф 2. 

писмен вид и съобразно с разпоредбите 
на параграф 2. 

Or. en 

Изменение  276 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Член 15 – параграф 4 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Единични дарения на стойност над 
12 000 EUR, получени от европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации, се докладват 
незабавно на Европейския парламент в 
писмен вид и съобразно с разпоредбите 
на параграф 2. 

4. Единични дарения на стойност над 
2 000 EUR, получени от европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации, се докладват 
незабавно на Европейския парламент в 
писмен вид и съобразно с разпоредбите 
на параграф 2. 

Or. de 

Изменение  277 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 15 – параграф 4 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Единични дарения на стойност над 
12 000 EUR, получени от европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации, се докладват 
незабавно на Европейския парламент в 
писмен вид и съобразно с разпоредбите 
на параграф 2. 

4. Единични дарения на стойност над 
12 000 EUR, получени от европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации, се докладват 
незабавно на Европейската комисия в 
писмен вид и съобразно с разпоредбите 
на параграф 2. 

Or. pt 

Изменение  278 
Alain Lamassoure 
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Предложение за регламент 
Член 15 – параграф 5 – буква б) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) дарения от бюджета на 
политическите групи в Европейския 
парламент, 

заличава се 

Or. fr 

Изменение  279 
Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai 
 
Предложение за регламент 
Член 15 – параграф 5 – алинея 1а (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Финансиране за организирането на 
съвместни дейности не се счита за 
дарение. 

Or. en 

Изменение  280 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Член 15 – параграф 5 – буква га) (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 га) дарения с произход извън 
територията на Европейския съюз, 
освен ако 

 — се касае за дарение , 
ненадвишаващо 500 EURO, от лице, 
което не е гражданин на ЕС, 

 — дарение, произхождащо от 
имуществото на юридическо лице, 
чието седалище се намира в държава 
— членка на Европейския съюз, и над 
50 % от дяловете му принадлежат на 
граждани на Европейския съюз 
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Or. de 

Изменение  281 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Член 15 – параграф 5 – буква гб) (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гб) дарения, придобити от трето 
лице срещу възнаграждение, което 
следва да бъде платено от европейска 
политическа партия или член на тази 
партия, 

Or. de 

Изменение  282 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Член 15 – параграф 5 – буква гв) (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гв) дарения, очевидно предоставени на 
европейската политическа партия в 
очакване или в замяна на определена 
икономическа или политическа 
изгода; 

Or. de 

Изменение  283 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Член 15 – параграф 6 – уводна част 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Всяко дарение, което не е разрешено 
по силата на настоящия регламент, в 
рамките на 30 дни след датата на 

6. Всяко дарение, което не е разрешено 
по силата на настоящия регламент, 
непосредствено след датата на 
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получаването му от европейската 
политическа партия или фондация 

получаването му от европейската 
политическа партия или фондация 

Or. de 

Изменение  284 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 15 – параграф 6 – тире 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

– когато не е възможно да бъде върнато, 
се докладва на Европейския 
парламент. Разпоредителят с 
бюджетни кредити пристъпва към 
установяване и оправомощаване на 
нареждането за събиране на вземания 
съобразно с разпоредбите, предвидени в 
членове 71 и 72 от финансовия 
регламент. Средствата се заприходяват 
като общи постъпления в частта от 
бюджета, която е за Европейския 
парламент. 

– когато не е възможно да бъде върнато, 
се докладва на Европейската комисия. 
Разпоредителят с бюджетни кредити 
пристъпва към установяване и 
оправомощаване на нареждането за 
събиране на вземания съобразно с 
разпоредбите, предвидени в членове 71 
и 72 от финансовия регламент. 
Средствата се заприходяват като общи 
постъпления в частта от бюджета, която 
е за Европейския парламент. 

Or. pt 

Изменение  285 
Andrew Duff 
 
Предложение за регламент 
Член 15 – параграф 7 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Допускат се вноски от страна на 
членовете на европейска политическа 
партия. Те не могат да надвишава 40 % 
от годишния бюджет на тази европейска 
политическа партия. 

7. Допускат се вноски от страна на 
асоциирани партии — членки на 
европейска политическа партия. Те не 
могат да надвишава 40 % от годишния 
бюджет на тази европейска политическа 
партия. 

Or. en 
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Изменение  286 
Alain Lamassoure 
 
Предложение за регламент 
Член 15 – параграф 7 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Допускат се вноски от страна на 
членовете на европейска политическа 
партия. Те не могат да надвишава 40 % 
от годишния бюджет на тази 
европейска политическа партия. 

7. Допускат се вноски от страна на 
членовете на европейска политическа 
партия. 

Or. fr 

Изменение  287 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 15 – параграф 7 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Допускат се вноски от страна на 
членовете на европейска политическа 
партия. Те не могат да надвишава 40 % 
от годишния бюджет на тази 
европейска политическа партия. 

7. Допускат се вноски от страна на 
членовете на европейска политическа 
партия. 

Or. de 

Изменение  288 
Alain Lamassoure 
 
Предложение за регламент 
Член 15 – параграф 8 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Допускат се вноски от страна на 
членовете на европейска политическа 
фондация, както и вноски от европейски 
политически партии. Това финансиране 
не може да надвишава 40 % от 
годишния бюджет на тази европейска 

Допускат се вноски от страна на 
членовете на европейска политическа 
фондация, както и вноски от европейски 
политически партии. 
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политическа фондация и не може да 
има за източник средства от общия 
бюджет на Европейския съюз, 
получени от европейска политическа 
партия в съответствие с настоящия 
регламент. 

Or. fr 

Изменение  289 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 17 – параграф 1 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Финансирането на европейските 
политически партии от общия бюджет 
на Европейския съюз и от каквито и да е 
други източници може да се използва за 
финансиране на кампании, провеждани 
от европейските политически партии 
във връзка с изборите за Европейски 
парламент, в които те участват 
съгласно изискването по член 3, 
параграф 1, буква г). 

Финансирането на европейските 
политически партии от общия бюджет 
на Европейския съюз и от каквито и да е 
други източници може да се използва за 
финансиране на кампании, провеждани 
от европейските политически партии 
във връзка с изборите за Европейски 
парламент в съответствие с член 8 от 
Закона за избиране на членове на 
Европейския парламент чрез всеобщи 
преки избори, съгласно който 
финансирането и ограничаването на 
разходи за избори за всички партии и 
кандидати за изборите за Европейски 
парламент във всяка държава членка 
се регулира от национални 
разпоредби. 

Or. de 

Изменение  290 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Член 17 – параграф 1 – алинея 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Финансирането на европейските Финансирането на европейските 
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политически партии от общия бюджет 
на Европейския съюз и от каквито и да е 
други източници може да се използва за 
финансиране на кампании, провеждани 
от европейските политически 
партии във връзка с изборите за 
Европейски парламент, в които те 
участват съгласно изискването по член 
3, параграф 1, буква г). 

политически партии от общия бюджет 
на Европейския съюз и от каквито и да е 
други източници може да се използва за 
финансиране на собствени кампании 
във връзка с изборите за Европейски 
парламент, в които те участват съгласно 
изискването по член 3, параграф 1, 
буква г). 

Or. de 

Изменение  291 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 17 – параграф 1 – алинея 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Съгласно член 8 от Закона за 
избиране на членове на Европейския 
парламент19, финансирането и 
ограничаването на разходи за избори 
за всички партии и кандидати за 
изборите за Европейски парламент 
във всяка държава членка се регулира 
от националните законодателства. 

заличава се 

Or. de 

Изменение  292 
Andrew Duff 
 
Предложение за регламент 
Член 17 – параграф 1 – алинея 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 В съответствие с член 8 от Акта за 
избирането на членове на Европейския 
парламент чрез преки всеобщи избори, 
финансирането и ограничаването на 
разходите на всички партии и 
кандидати за изборите за Европейски 
парламент се урежда във всяка 

Без да се засягат разпоредбите на 
член 8 от Акта за избирането на членове 
на Европейския парламент чрез преки 
всеобщи избори, финансирането и 
ограничаването на разходите на 
европейските политически партии за 
изборите за Европейски парламент се 
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държава членка от национални 
разпоредби. 

определя в делегирани актове. 

Or. en 

Изменение  293 
Alain Lamassoure 
 
Предложение за регламент 
Член 17 – параграф 1 – алинея 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 В съответствие с член 8 от Акта за 
избирането на членове на Европейския 
парламент чрез преки всеобщи избори, 
финансирането и ограничаването на 
разходите на всички партии и кандидати 
за изборите за Европейски парламент се 
урежда във всяка държава членка от 
национални разпоредби. 

В съответствие с член 8 от Акта за 
избирането на членове на Европейския 
парламент чрез преки всеобщи избори, 
финансирането и ограничаването на 
разходите на всички партии и кандидати 
за изборите за Европейски парламент се 
урежда във всяка държава членка от 
национални разпоредби, с изключение 
на референдумите, засягащи 
политиката на Европейския съюз или 
ратифицирането на европейските 
договори. 

Or. fr 

Изменение  294 
Станимир Илчев 
 
Предложение за регламент 
Член 17 – параграф 1 – алинея 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 В съответствие с член 8 от Акта за 
избирането на членове на 
Европейския парламент чрез преки 
всеобщи избори19, финансирането и 
ограничаването на разходите на всички 
партии и кандидати за изборите за 
Европейски парламент се урежда във 
всяка държава членка от национални 
разпоредби. 

Финансирането и ограничаването на 
разходите на европейските 
политически партии за изборите за 
Европейски парламент се урежда във 
всяка държава членка от национални 
разпоредби. 
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Or. en 

Обосновка 

Тъй като е възможно споменатият законодателен акт да претърпи промяна, не е 
съвсем оправдано той да се цитира в сегашния регламент. 

Изменение  295 
Станимир Илчев 
 
Предложение за регламент 
Член 17 – параграф 1 – алинея 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 В съответствие с член 8 от Акта за 
избирането на членове на Европейския 
парламент чрез преки всеобщи избори, 
финансирането и ограничаването на 
разходите на всички партии и кандидати 
за изборите за Европейски парламент се 
урежда във всяка държава членка от 
национални разпоредби. 

В съответствие с член 8 от Акта за 
избирането на членове на Европейския 
парламент чрез преки всеобщи избори, 
финансирането и ограничаването на 
разходите на всички партии и кандидати 
за изборите за Европейски парламент се 
определя в делегирани актове. 

Or. en 

Изменение  296 
Gerald Häfner 
 
Предложение за регламент 
Член 17 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Разходите, свързани с кампании, 
провеждани във връзка с изборите за 
Европейски парламент, се посочват по 
ясен начин като такива от европейските 
политически партии в техните годишни 
финансови отчети. 

2. Разходите на партии и кандидати, 
свързани с кампании, провеждани във 
връзка с изборите за Европейски 
парламент, се посочват по ясен начин 
като такива от европейските 
политически партии в техните годишни 
финансови отчети. 

Or. en 
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Изменение  297 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Член 17 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Във връзка с изборите за Европейски 
парламент европейските политически 
партии предприемат всички необходими 
мерки да информират гражданите на 
Съюза за връзките между тях и 
свързаните с тях национални 
политически партии и кандидати. 

3. Във връзка с изборите за Европейски 
парламент европейските политически 
партии предприемат всички необходими 
мерки да информират гражданите на 
Съюза за връзките между тях и 
свързаните с тях национални партии 
членки на европейска политическа 
партия и кандидати. 

Or. de 

Изменение  298 
Andrew Duff 
 
Предложение за регламент 
Член 17а (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 17а 
 Финансиране на кампании за 

референдуми 
 1. Финансирането на европейските 

политически партии от общия 
бюджет на Европейския съюз и от 
каквито и да е други източници може 
да се използва за финансиране на 
кампании, провеждани от 
европейските политически партии 
във връзка с референдуми в една или 
няколко държави членки, засягащи 
пряко въпроси, свързани с Европейския 
съюз.  

 2. Финансирането и ограничаването 
на разходите на европейските 
политически партии в кампании за 
референдуми се определя в делегирани 
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актове. 

Or. en 

Изменение  299 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 18 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Финансирането на европейските 
политически партии от общия 
бюджет на Европейския съюз или от 
каквито и да е други източници не 
може да се използва за пряко или 
непряко финансиране на национални, 
регионални или местни избори или на 
други политически партии, и по-
специално на националните 
политически партии или кандидати. 

заличава се 

Or. de 

Изменение  300 
Manfred Weber 
 
Предложение за регламент 
Член 18 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Финансирането на европейските 
политически партии от общия бюджет 
на Европейския съюз или от каквито и 
да е други източници не може да се 
използва за пряко или непряко 
финансиране на национални, 
регионални или местни избори или на 
други политически партии, и по-
специално на националните 
политически партии или кандидати. 

1. Финансирането на европейските 
политически партии от общия бюджет 
на Европейския съюз или от каквито и 
да е други източници не може да се 
използва за пряко финансиране на 
национални, регионални или местни 
избори или на други политически 
партии, и по-специално на 
националните политически партии или 
кандидати. 

Or. de 
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Изменение  301 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 18 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Финансирането на европейските 
политически фондации от общия 
бюджет на Европейския съюз или от 
каквито и да е други източници не се 
използва за други цели освен за 
финансиране на техните дейности, както 
това е определено в член 2, точка 4) и за 
разходи, свързани пряко с целите, 
определени в техния устав в 
съответствие с член 5. По-специално то 
не се използва за пряко или непряко 
финансиране на европейски, 
национални, регионални или местни 
избори, политически партии, кандидати, 
или фондации. 

2. Финансирането на европейските 
политически фондации от общия 
бюджет на Европейския съюз или от 
каквито и да е други източници не се 
използва за други цели освен за 
финансиране на техните дейности, както 
това е определено в член 2, точка 4) и за 
разходи, свързани пряко с целите, 
определени в техния устав в 
съответствие с член 5. По-специално то 
не се използва за пряко или непряко 
финансиране на европейски, 
национални, регионални или местни 
избори или референдуми, политически 
партии, кандидати, или фондации. 

Or. de 

Изменение  302 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 18 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Финансирането на европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации от общия 
бюджет на Европейския съюз или от 
каквито и да е други източници не 
може да се използва за финансиране 
на кампании за национални, 
регионални или местни референдуми. 

заличава се 

Or. de 
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Изменение  303 
Andrew Duff 
 
Предложение за регламент 
Член 18 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Финансирането на европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации от общия 
бюджет на Европейския съюз или от 
каквито и да е други източници не може 
да се използва за финансиране на 
кампании за национални, регионални 
или местни референдуми. 

3. Финансирането на европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации от общия 
бюджет на Европейския съюз или от 
каквито и да е други източници не може 
да се използва за финансиране на 
кампании за национални, регионални 
или местни референдуми, които не 
засягат въпроси, свързани с 
Европейския съюз. 

Or. en 

Изменение  304 
Станимир Илчев 
 
Предложение за регламент 
Член 18 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Финансирането на европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации от общия 
бюджет на Европейския съюз или от 
каквито и да е други източници не може 
да се използва за финансиране на 
кампании за национални, регионални 
или местни референдуми. 

3. Финансирането на европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации от общия 
бюджет на Европейския съюз или от 
каквито и да е други източници не може 
да се използва за финансиране на 
кампании за национални, регионални 
или местни референдуми, освен ако 
подобни кампании за референдуми са 
пряко свързани с въпроси, касаещи 
Европейския съюз. 

Or. en 

Изменение  305 
Станимир Илчев 
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Предложение за регламент 
Член 18 – параграф 3а (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3а. Финансирането на европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации от общия 
бюджет на Европейския съюз или от 
каквито и да е други източници не се 
използва за финансиране на свързани с 
тях политически партии, чието 
седалище се намира в трети държави. 

Or. en 

Изменение  306 
Gerald Häfner 
 
Предложение за регламент 
Член 19 – параграф 1 – уводна част 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Най-късно до шест месеца след края 
на финансовата година европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации внасят в 
регистъра и в компетентните 
национални органи в държавите членки: 

1. Най-късно до четири месеца след 
края на финансовата година 
европейските политически партии и 
европейските политически фондации 
внасят в регистъра и в компетентните 
национални органи в държавите членки: 

Or. en 

Изменение  307 
Станимир Илчев 
 
Предложение за регламент 
Член 19 – параграф 1 – уводна част 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Най-късно до шест месеца след края 
на финансовата година европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации внасят в 
регистъра и в компетентните 

1. Най-късно до три месеца след края 
на финансовата година европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации внасят в 
регистъра и в компетентните 
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национални органи в държавите членки: национални органи в държавите членки: 

Or. en 

Изменение  308 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Член 19 – параграф 1 – уводна част 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Най-късно до шест месеца след края 
на финансовата година европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации внасят в 
регистъра и в компетентните 
национални органи в държавите членки: 

1. Най-късно до шест месеца след края 
на финансовата година европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации внасят в 
Европейската сметна палата като 
одитираща инстанция, в регистъра и 
ако се изисква, в компетентните 
национални органи в държавите членки: 

Or. de 

Изменение  309 
Krišjānis Kariņš 
 
Предложение за регламент 
Член 19а (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 19а 
 Сътрудничество с националните 

органи 
 Европейската служба за борба с 

измамите и Европейският парламент 
сключват споразумения с 
националните органи на държавите 
членки относно практическите 
условия за прилагането на настоящия 
регламент. Споразуменията трябва 
да станат приложими в деня на 
влизане в сила на настоящия 
регламент. 
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Or. en 

Обосновка 

According to the well-established case-law of the European Court of Human Rights political 
parties programme and statute may not be the only basis for assessing the party’s activities. 
In order to effectively assess practical compliance of a political party with the criteria laid 
down in the regulation, it is necessary to collect background information (sometimes 
including sensitive information) on the parties activities. In performing this task, exchange of 
information with national authorities is crucial, given that the national authorities have 
closer and more direct contact with the political parties operating on their territory. 

Изменение  310 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 20 – параграф -1 (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1. Когато по силата на този 
регламент от европейските 
политически партии се удържат 
средства в съответствие с 
Финансовия регламент или се 
налагат парични санкции, въпросните 
суми се прибавят към средствата за 
разпределяне за текущата година в 
съответствие с член 14. 

Or. de 

Обосновка 

Хоризонтална разпоредба, която се отнася и до член 12, параграф 4, член 15, 
параграф 6, член 22, параграфи 1 и 4. 

Изменение  311 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 20 – параграф 3 – алинея 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Компетентните национални органи в 
държавата членка, в която е седалището 
съответно на европейските политически 
партии и на европейските политически 
фондации, упражняват контрол 
съгласно член 10, параграф 2 върху 
финансирането, получено от други 
източници извън бюджета на 
Европейския съюз и върху всички 
разходи. Този контрол се упражнява в 
сътрудничество с Европейския 
парламент и компетентните 
национални органи в други държави 
членки. 

Компетентните национални органи в 
държавата членка, в която е седалището 
съответно на европейските политически 
партии и на европейските политически 
фондации, упражняват контрол 
съгласно член 10, параграф 2 върху 
финансирането, получено от други 
източници извън бюджета на 
Европейския съюз и върху всички 
разходи. Този контрол се упражнява в 
сътрудничество с Европейската 
комисия и компетентните национални 
органи в други държави членки. 

Or. pt 

Изменение  312 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 20 – параграф 3 – алинея 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Националните органи и Европейският 
парламент правят практически 
договорености за обмен на информация 
за европейските политически партии и 
европейските политически фондации. 

Националните органи и Европейската 
комисия правят практически 
договорености за обмен на информация 
за европейските политически партии и 
европейските политически фондации. 

Or. pt 

Изменение  313 
Louis Michel 
 
Предложение за регламент 
Член 20 – параграф 4 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Всеки документ или информация, 
необходими за изпълнение на задачите 

4. Всеки документ или информация, 
необходими за изпълнение на задачите 
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на Европейската сметна палата, ѝ се 
предоставят по нейно искане от 
европейските политически партии и 
европейските политически фондации, 
ползващи финансиране в съответствие с 
настоящия регламент. 

на съвместната комисия, съставена 
от Европейския парламент и 
Европейската сметна палата, ѝ се 
предоставят по нейно искане от 
европейските политически партии и 
европейските политически фондации, 
ползващи финансиране в съответствие с 
настоящия регламент. 

Or. fr 

Изменение  314 
Louis Michel 
 
Предложение за регламент 
Член 20 – параграф 5 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Решението за [финансиране] или 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства изрично 
предвиждат одит от Европейския 
парламент и Европейската сметната 
палата въз основа на документи и 
проверки на място на европейската 
политическа партия, получила 
[финансирането] или на европейската 
политическа фондация, на която са 
отпуснати безвъзмездните средства от 
общия бюджет на Европейския съюз. 

5. Решението за [финансиране] или 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства изрично 
предвиждат одит от Европейския 
парламент или от съвместна комисия, 
съставена от Европейския парламент 
и Европейската сметна палата въз 
основа на документи и проверки на 
място на европейската политическа 
партия, получила [финансирането] или 
на европейската политическа фондация, 
на която са отпуснати безвъзмездните 
средства от общия бюджет на 
Европейския съюз. 

Or. fr 

Изменение  315 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Член 20 – параграф 5 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Решението за [финансиране] или 
споразумението за отпускане на 

5. Решението за [финансиране] или 
споразумението за отпускане на 
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безвъзмездни средства изрично 
предвиждат одит от Европейския 
парламент и Европейската сметната 
палата въз основа на документи и 
проверки на място на европейската 
политическа партия, получила 
[финансирането] или на европейската 
политическа фондация, на която са 
отпуснати безвъзмездните средства от 
общия бюджет на Европейския съюз. 

безвъзмездни средства изрично 
предвиждат одит от Европейската 
сметна палата при необходимост в 
сътрудничество с Европейския 
парламент и въз основа на документи и 
проверки на място на европейската 
политическа партия, получила 
[финансирането] или на европейската 
политическа фондация, на която са 
отпуснати безвъзмездните средства от 
общия бюджет на Европейския съюз. 

Or. de 

Изменение  316 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 20 – параграф 5 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Решението за [финансиране] или 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства изрично 
предвиждат одит от Европейския 
парламент и Европейската сметната 
палата въз основа на документи и 
проверки на място на европейската 
политическа партия, получила 
[финансирането] или на европейската 
политическа фондация, на която са 
отпуснати безвъзмездните средства от 
общия бюджет на Европейския съюз. 

5. Решението за [финансиране] или 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства изрично 
предвиждат одит от Европейската 
комисия и Европейската сметна палата 
въз основа на документи и проверки на 
място на европейската политическа 
партия, получила [финансирането] или 
на европейската политическа фондация, 
на която са отпуснати безвъзмездните 
средства от общия бюджет на 
Европейския съюз. 

Or. pt 

Изменение  317 
Louis Michel 
 
Предложение за регламент 
Член 20 – параграф 6 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Европейската сметна палата и 6. Съвместната комисия, съставена 
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разпоредителят с бюджетни кредити 
или всеки друг външен орган, 
упълномощен от разпоредителя с 
бюджетни кредити, може да 
осъществява необходимите проверки и 
контрол на място за удостоверяване на 
законосъобразността на разходите и на 
правилното изпълнение на условията на 
решението за [финансиране] или 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства, а когато се касае 
за европейски политически фондации – 
и за удостоверяване на правилното 
изпълнение на работната програма. 
Бенефициентът предоставя всички 
необходими документи или информация 
за осъществяване на тези задачи. 

от Европейския парламент и 
Европейската сметна палата, и 
разпоредителят с бюджетни кредити 
или всеки друг външен орган, 
упълномощен от разпоредителя с 
бюджетни кредити, може да 
осъществява необходимите проверки и 
контрол на място за удостоверяване на 
законосъобразността на разходите и на 
правилното изпълнение на условията на 
решението за [финансиране] или 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства, а когато се касае 
за европейски политически фондации – 
и за удостоверяване на правилното 
изпълнение на работната програма. 
Бенефициентът предоставя всички 
необходими документи или информация 
за осъществяване на тези задачи. 

Or. fr 

Изменение  318 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Член 20 – параграф 6 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Европейската сметна палата и 
разпоредителят с бюджетни кредити 
или всеки друг външен орган, 
упълномощен от разпоредителя с 
бюджетни кредити, може да 
осъществява необходимите проверки и 
контрол на място за удостоверяване на 
законосъобразността на разходите и на 
правилното изпълнение на условията на 
решението за [финансиране] или 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства, а когато се касае 
за европейски политически фондации – 
и за удостоверяване на правилното 
изпълнение на работната програма. 
Бенефициентът предоставя всички 
необходими документи или информация 

6. Европейската сметна палата и 
разпоредителят с бюджетни кредити 
или всеки друг външен орган, 
упълномощен от Сметната палата с 
бюджетни кредити, може да 
осъществява необходимите проверки и 
контрол на място за удостоверяване на 
законосъобразността на разходите и на 
правилното изпълнение на условията на 
решението за [финансиране] или 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства, а когато се касае 
за европейски политически фондации – 
и за удостоверяване на правилното 
изпълнение на работната програма. 
Бенефициентът предоставя всички 
необходими документи или информация 
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за осъществяване на тези задачи. за осъществяване на тези задачи. 

Or. de 

Изменение  319 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 20 – параграф 7 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Съгласно реда и условията, 
определени в Регламент (ЕО) 
№ 1073/1999 на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 май 1999 година 
относно разследванията, провеждани от 
Европейската служба за борба с 
измамите (ОЛАФ) и Регламент 
(Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 
11 ноември 1996 година относно 
контрола и проверките на място, 
извършвани от Комисията за защита на 
финансовите интереси на Европейските 
общности срещу измами и други 
нередности, Европейската служба за 
борба с измамите (ОЛАФ) може да 
провежда разследвания, включително 
осъществяване на контрол на място и 
проверки, с оглед установяването на 
извършени измами, корупция или друга 
незаконна дейност, засягаща 
финансовите интереси на Съюза във 
връзка с [финансирането] или 
безвъзмездните средства, предоставени 
по силата на настоящия регламент. По 
целесъобразност, констатациите могат 
да доведат до вземането от Европейския 
парламент на решения за обратно 
събиране на суми. 

7. Съгласно реда и условията, 
определени в Регламент (ЕО) 
№ 1073/1999 на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 май 1999 година 
относно разследванията, провеждани от 
Европейската служба за борба с 
измамите (ОЛАФ) и Регламент 
(Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 
11 ноември 1996 година относно 
контрола и проверките на място, 
извършвани от Комисията за защита на 
финансовите интереси на Европейските 
общности срещу измами и други 
нередности, Европейската служба за 
борба с измамите (ОЛАФ) може да 
провежда разследвания, включително 
осъществяване на контрол на място и 
проверки, с оглед установяването на 
извършени измами, корупция или друга 
незаконна дейност, засягаща 
финансовите интереси на Съюза във 
връзка с [финансирането] или 
безвъзмездните средства, предоставени 
по силата на настоящия регламент. По 
целесъобразност, констатациите могат 
да доведат до вземането от 
Европейската комисия на решения за 
обратно събиране на суми. 

Or. pt 

Изменение  320 
Rainer Wieland 
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Предложение за регламент 
Член 21 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Всяка техническа подкрепа от 
страна на Европейския парламент за 
европейските политически партии се 
основава на принципа на 
равноправното третиране. Тя се 
предоставя при условия, също 
толкова благоприятни, както тези за 
другите външни организации и 
асоциации, на които могат да се 
предоставят подобни улеснения; и се 
осъществява срещу фактура и 
заплащане. 

заличава се 

Or. de 

Обосновка 

Вж. изменение на член 21, (1) точка 1 (нова). 

Изменение  321 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Член 21 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Всяка техническа подкрепа от страна на 
Европейския парламент за европейските 
политически партии се основава на 
принципа на равноправното третиране. 
Тя се предоставя при условия, също 
толкова благоприятни, както тези за 
другите външни организации и 
асоциации, на които могат да се 
предоставят подобни улеснения; и се 
осъществява срещу фактура и 
заплащане. 

Всяка техническа подкрепа от страна на 
Европейския парламент или други 
европейски институции за 
европейските политически партии се 
основава на принципа на равноправното 
третиране. Тя се предоставя при 
условия, също толкова благоприятни, 
както тези за другите външни 
организации и асоциации, на които 
могат да се предоставят подобни 
улеснения; и се осъществява срещу 
фактура и заплащане. 

Or. de 
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Изменение  322 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 21 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Всяка техническа подкрепа от страна на 
Европейския парламент за 
европейските политически партии се 
основава на принципа на равноправното 
третиране. Тя се предоставя при 
условия, също толкова благоприятни, 
както тези за другите външни 
организации и асоциации, на които 
могат да се предоставят подобни 
улеснения, и се осъществява срещу 
фактура и заплащане. 

Всяка техническа подкрепа от страна на 
Европейската комисия за 
европейските политически партии се 
основава на принципа на равноправното 
третиране. Тя се предоставя при 
условия, също толкова благоприятни, 
както тези за другите външни 
организации и асоциации, на които 
могат да се предоставят подобни 
улеснения, и се осъществява срещу 
фактура и заплащане. 

Or. pt 

Изменение  323 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 21 – параграф 1a (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  Всяка техническа подкрепа от 
страна на Европейския парламент за 
европейските политически партии се 
основава на принципа на равно 
третиране. Тя се предоставя при 
условия, също толкова благоприятни, 
както тези за другите външни 
организации и асоциации, на които 
могат да се предоставят подобни 
улеснения; и се осъществява срещу 
фактура и заплащане. 

Or. de 
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Изменение  324 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 21 – параграф 1б (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Европейският парламент приема 
мерки за прилагане, при условията на 
които е разрешено на групите, заедно 
с европейските политически партии, 
които ги представляват в 
Европейския парламент, да 
организират събития, които могат 
да се тълкуват като непряка 
подкрепа; особено когато тези 
събития се провеждат в 
помещенията на Европейския 
парламент. 

Or. de 

Изменение  325 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 21 – параграф 1 в (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Европейският парламент публикува в 
съответствие с член 24, в срок от 
три месеца от края на съответната 
финансова година в годишен доклад, 
каква техническа подкрепа е получила 
всяка европейска политическа партия 
в детайли. 

Or. de 

Изменение  326 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 21 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Европейският парламент публикува в 
съответствие с член 24, в срок от 
три месеца от края на съответната 
финансова година в годишен доклад, 
каква техническа подкрепа е получила 
всяка европейска политическа партия 
в детайли. 

заличава се 

Or. de 

Изменение  327 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 21 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 В съответствие с член 24 
Европейският парламент публикува в 
годишен доклад подробностите относно 
техническата подкрепа, оказана на всяка 
европейска политическа партия в срок 
до три месеца след края на финансовата 
година. 

В съответствие с член 24 Европейската 
комисия публикува в годишен доклад 
подробностите относно техническата 
подкрепа, оказана на всяка европейска 
политическа партия в срок до три 
месеца след края на финансовата 
година. 

Or. pt 

Изменение  328 
Krišjānis Kariņš 
 
Предложение за регламент 
Член 22 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Ако Европейският парламент 
установи в съответствие с член 7, 
параграф 2, че европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация не зачита принципите, на 
които се основава Съюза, или че е обект 
на влязло в сила съдебно решение за 

1. Ако Европейската служба за борба 
с измамите установи в съответствие с 
член 7, параграф 2, че европейска 
политическа партия или европейска 
политическа фондация не зачита 
принципите, на които се основава 
Съюза, или че е обект на влязло в сила 
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незаконни дейности, увреждащи 
финансовите интереси на Съюза, както е 
определено в член [93, параграф 1, 
буква д)] от Финансовия регламент, или 
че европейска политическа партия не 
спазва минималните правила за 
вътрешнопартийна демокрация, които 
се изискват съгласно член 4, параграф 2, 
въпросната европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация може да бъде заличена от 
регистъра, да бъде лишена от статута си 
съгласно член 11 и да бъде оттеглено 
всяко текущо решение за финансиране 
от Съюза, получено по силата на 
настоящия регламент, или прекратено 
всяко съществуващо споразумение за 
такова финансиране, както и да Й бъде 
наложено да възстанови всички 
средства на Съюза, включително 
неизразходвани такива от предходни 
години. 

съдебно решение за незаконни 
дейности, увреждащи финансовите 
интереси на Съюза, както е определено 
в член [93, параграф 1, буква д)] от 
Финансовия регламент, или че 
европейска политическа партия не 
спазва минималните правила за 
вътрешнопартийна демокрация, които 
се изискват съгласно член 4, параграф 2, 
въпросната европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация може да бъде заличена от 
регистъра, да бъде лишена от статута си 
съгласно член 11 и да бъде оттеглено 
всяко текущо решение за финансиране 
от Съюза, получено по силата на 
настоящия регламент, или прекратено 
всяко съществуващо споразумение за 
такова финансиране, както и да Й бъде 
наложено да възстанови всички 
средства на Съюза, включително 
неизразходвани такива от предходни 
години. 

Or. en 

Изменение  329 
Manfred Weber 
 
Предложение за регламент 
Член 22 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Ако Европейският парламент 
установи в съответствие с член 7, 
параграф 2, че европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация не зачита принципите, на 
които се основава Съюза, или че е обект 
на влязло в сила съдебно решение за 
незаконни дейности, увреждащи 
финансовите интереси на Съюза, както е 
определено в член [93, параграф буква 
д)] от Финансовия регламент, или че 
европейска политическа партия не 
спазва минималните правила за 

1. Ако Европейският парламент 
установи въз основа на решение на 
Съда на Европейския съюз в 
съответствие с член 7, параграф 2, че 
европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация не 
зачита принципите, на които се 
основава Съюза, или че европейска 
политическа партия не спазва 
минималните правила за 
вътрешнопартийна демокрация, 
които се изискват съгласно член 4, 
параграф 2, или ако се установи, че 
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вътрешнопартийна демокрация, 
които се изискват съгласно член 4, 
параграф 2, въпросната европейска 
политическа партия или европейска 
политическа фондация може да бъде 
заличена от регистъра, да бъде 
лишена от статута си съгласно член 
11 и да бъде оттеглено всяко текущо 
решение за финансиране от Съюза, 
получено по силата на настоящия 
регламент, или прекратено всяко 
съществуващо споразумение за такова 
финансиране, както и да ѝ бъде 
наложено да възстанови всички 
средства на Съюза, включително 
неизразходвани такива от предходни 
години. 

европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация е 
обект на влязло в сила съдебно решение 
за незаконни дейности, увреждащи 
финансовите интереси на Съюза, както е 
определено в член [93, параграф буква 
д)] от Финансовия регламент, може бъде 
оттеглено всяко текущо решение за 
финансиране от Съюза, получено по 
силата на настоящия регламент, или 
прекратено всяко съществуващо 
споразумение за такова финансиране, 
както и да ѝ бъде наложено да 
възстанови всички средства на Съюза, 
включително неизразходвани такива от 
предходни години. 

Or. de 

Обосновка 

Логично следствие от изменението на член 7 – параграф 2 – алинея 1. 

Изменение  330 
Louis Michel 
 
Предложение за регламент 
Член 22 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Ако Европейският парламент 
установи в съответствие с член 7, 
параграф 2, че европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация не зачита принципите, на 
които се основава Съюза, или че е обект 
на влязло в сила съдебно решение за 
незаконни дейности, увреждащи 
финансовите интереси на Съюза, както е 
определено в член [93, параграф 1, 
буква д)] от Финансовия регламент, или 
че европейска политическа партия не 
спазва минималните правила за 
вътрешнопартийна демокрация, които 

1. Ако Европейският парламент 
установи в съответствие с член 7, 
параграф 2, че европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация не зачита принципите, на 
които се основава Съюза, посочени в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, или че е обект на 
влязло в сила съдебно решение за 
незаконни дейности, увреждащи 
финансовите интереси на Съюза, както е 
определено в член [93, параграф 1, 
буква д)] от Финансовия регламент, или 
че европейска политическа партия не 
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се изискват съгласно член 4, параграф 2, 
въпросната европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация може да бъде заличена от 
регистъра, да бъде лишена от статута си 
съгласно член 11 и да бъде оттеглено 
всяко текущо решение за финансиране 
от Съюза, получено по силата на 
настоящия регламент, или прекратено 
всяко съществуващо споразумение за 
такова финансиране, както и да ѝ бъде 
наложено да възстанови всички 
средства на Съюза, включително 
неизразходвани такива от предходни 
години. 

спазва минималните правила за 
вътрешнопартийна демокрация, които 
се изискват съгласно член 4, параграф 2, 
въпросната европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация може да бъде заличена от 
регистъра, да бъде лишена от статута си 
съгласно член 11 и да бъде оттеглено 
всяко текущо решение за финансиране 
от Съюза, получено по силата на 
настоящия регламент, или прекратено 
всяко съществуващо споразумение за 
такова финансиране, както и да ѝ бъде 
наложено да възстанови всички 
средства на Съюза, включително 
неизразходвани такива от предходни 
години. 

Or. fr 

Изменение  331 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 22 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Ако Европейският парламент 
установи в съответствие с член 7, 
параграф 2, че европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация не зачита принципите, на 
които се основава Съюза, или че е обект 
на влязло в сила съдебно решение за 
незаконни дейности, увреждащи 
финансовите интереси на Съюза, както е 
определено в член [93, параграф 1, 
буква д)] от Финансовия регламент, или 
че европейска политическа партия не 
спазва минималните правила за 
вътрешнопартийна демокрация, които 
се изискват съгласно член 4, параграф 2, 
въпросната европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация може да бъде заличена от 
регистъра, да бъде лишена от статута си 

1. Ако Европейската комисия 
установи в съответствие с член 7, 
параграф 2, че европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация не зачита принципите, на 
които се основава Съюза, или че е обект 
на влязло в сила съдебно решение за 
незаконни дейности, увреждащи 
финансовите интереси на Съюза, както е 
определено в член [93, параграф 1, 
буква д)] от Финансовия регламент, или 
че европейска политическа партия не 
спазва минималните правила за 
вътрешнопартийна демокрация, които 
се изискват съгласно член 4, параграф 2, 
въпросната европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация може да бъде заличена от 
регистъра, да бъде лишена от статута си 
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съгласно член 11 и да бъде оттеглено 
всяко текущо решение за финансиране 
от Съюза, получено по силата на 
настоящия регламент, или прекратено 
всяко съществуващо споразумение за 
такова финансиране, както и да Й бъде 
наложено да възстанови всички 
средства на Съюза, включително 
неизразходвани такива от предходни 
години. 

съгласно член 11 и да бъде оттеглено 
всяко текущо решение за финансиране 
от Съюза, получено по силата на 
настоящия регламент, или прекратено 
всяко съществуващо споразумение за 
такова финансиране, както и да Й бъде 
наложено да възстанови всички 
средства на Съюза, включително 
неизразходвани такива от предходни 
години. 

Or. pt 

Изменение  332 
György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski 
 
Предложение за регламент 
Член 22 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Ако Европейският парламент 
установи в съответствие с член 7, 
параграф 2, че европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация не зачита принципите, на 
които се основава Съюза, или че е обект 
на влязло в сила съдебно решение за 
незаконни дейности, увреждащи 
финансовите интереси на Съюза, както е 
определено в член [93, параграф 1, 
буква д)] от Финансовия регламент, или 
че европейска политическа партия не 
спазва минималните правила за 
вътрешнопартийна демокрация, които 
се изискват съгласно член 4, параграф 2, 
въпросната европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация може да бъде заличена от 
регистъра, да бъде лишена от статута си 
съгласно член 11 и да бъде оттеглено 
всяко текущо решение за финансиране 
от Съюза, получено по силата на 
настоящия регламент, или прекратено 
всяко съществуващо споразумение за 
такова финансиране, както и да ѐ бъде 
наложено да възстанови всички 

1. Ако Европейският парламент 
установи в съответствие с член 7, 
параграф 2, че европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация не зачита принципите, на 
които се основава Съюза, или че е обект 
на влязло в сила съдебно решение за 
незаконни дейности, увреждащи 
финансовите интереси на Съюза, както е 
определено в член [93, параграф 1, 
буква д)] от Финансовия регламент, или 
че европейска политическа партия не 
спазва минималните правила за 
вътрешнопартийна демокрация, които 
се изискват съгласно член 4, параграф 2, 
въпросната европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация може да бъде предмет на 
критика или глоба, или да бъде 
заличена от регистъра, като по този 
начин бъде лишена от статута си 
съгласно член 11 и да бъде оттеглено 
всяко текущо решение за финансиране 
от Съюза, получено по силата на 
настоящия регламент, или прекратено 
всяко съществуващо споразумение за 
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средства на Съюза, включително 
неизразходвани такива от предходни 
години. 

такова финансиране, както и да ѐ бъде 
наложено да възстанови всички 
средства на Съюза, включително 
неизразходвани такива от предходни 
години. 

Or. en 

Изменение  333 
Alain Lamassoure 
 
Предложение за регламент 
Член 22 – параграф 2 – уводна част 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Европейският парламент налага на 
европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация глоба 
в определен от него размер: 

2. Европейският парламент, с 
мнозинство от три четвърти от 
гласуващите и след становище на 
комитета, посочен в член 6, 
параграф 2, налага на европейска 
политическа партия или европейска 
политическа фондация глоба в 
определен от него размер: 

Or. fr 

Изменение  334 
Andrew Duff 
 
Предложение за регламент 
Член 22 – параграф 2 – уводна част 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Европейският парламент налага на 
европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация глоба 
в определен от него размер: 

2. Европейският парламент налага на 
европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация 
глоба, чиито размер се определя чрез 
делегиран акт: 

Or. en 

Изменение  335 
Krišjānis Kariņš 
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Предложение за регламент 
Член 22 – параграф 2 – уводна част 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Европейският парламент налага на 
европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация глоба 
в определен от него размер: 

2. Европейската служба за борба с 
измамите налага на европейска 
политическа партия или европейска 
политическа фондация глоба в 
определен от него размер: 

Or. en 

Изменение  336 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 22 – параграф 2 – уводна част 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Европейският парламент налага на 
европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация глоба 
в определен от него размер: 

2. Европейската комисия налага на 
европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация глоба 
в определен от нея размер: 

Or. pt 

Изменение  337 
Krišjānis Kariņš 
 
Предложение за регламент 
Член 22 – параграф 2 – буква б) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) в случай, че не е направено 
съобщението, определено в член 6, 
параграфи 6 и 7, или ако Европейският 
парламент установи, че европейската 
политическа партия или европейската 
политическа фондация в определен 
момент умишлено е предоставила 
неточна или подвеждаща информация, 

б) в случай, че не е направено 
съобщението, определено в член 6, 
параграфи 6 и 7, или ако Европейската 
служба за борба с измамите установи, 
че европейската политическа партия или 
европейската политическа фондация в 
определен момент умишлено е 
предоставила неточна или подвеждаща 
информация, 

Or. en 
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Изменение  338 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 22 – параграф 2 – буква б) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) в случай, че не е направено 
съобщението, определено в член 6, 
параграфи 6 и 7, или ако Европейският 
парламент установи, че европейската 
политическа партия или европейската 
политическа фондация в определен 
момент умишлено е предоставила 
неточна или подвеждаща информация, 

б) в случай, че не е направено 
съобщението, определено в член 6, 
параграфи 6 и 7, или ако Комисията 
установи, че европейската политическа 
партия или европейската политическа 
фондация в определен момент 
умишлено е предоставила неточна или 
подвеждаща информация, 

Or. pt 

Изменение  339 
Louis Michel 
 
Предложение за регламент 
Член 22 – параграф 2 – буква ба) (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) в случай че член на ЕП смени 
политическата си партия по време на 
мандата, 

Or. fr 

Изменение  340 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 22 – параграф 2 – буква г) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) в случай, че на Европейския 
парламент не се предостави списъкът 
на дарителите и съответните им дарения 
в съответствие с член 15, параграф 2 или 
не е докладвано за дарения съгласно 

г) в случай, че на Европейската 
комисия не се предостави списъкът на 
дарителите и съответните им дарения в 
съответствие с член 15, параграф 2 или 
не е докладвано за дарения съгласно 
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член 15, параграфи 3 и 4, член 15, параграфи 3 и 4, 

Or. pt 

Изменение  341 
Krišjānis Kariņš 
 
Предложение за регламент 
Член 22 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Когато определя размера на глобата, 
наложена на европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация в съответствие с параграф 2, 
Европейският парламент взема 
предвид тежестта, продължителността, а 
където е уместно и повторното 
извършване на нарушението, 
изминалото време, наличието на умисъл 
или степента на небрежност, както и 
евентуално предприетите мерки да 
бъдат изпълнени условията и 
изискванията на настоящия регламент. 
Всяка глоба трябва да бъде ефективна и 
да има възпиращо действие и не може 
да надхвърля 10 % от годишния бюджет 
на въпросната европейска политическа 
партия или фондация в годината на 
налагането на санкцията. 

3. Когато определя размера на глобата, 
наложена на европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация в съответствие с параграф 2, 
Европейската служба за борба с 
измамите взема предвид тежестта, 
продължителността, а където е уместно 
и повторното извършване на 
нарушението, изминалото време, 
наличието на умисъл или степента на 
небрежност, както и евентуално 
предприетите мерки да бъдат изпълнени 
условията и изискванията на настоящия 
регламент. Всяка глоба трябва да бъде 
ефективна и да има възпиращо действие 
и не може да надхвърля 10 % от 
годишния бюджет на въпросната 
европейска политическа партия или 
фондация в годината на налагането на 
санкцията. 

Or. en 

Изменение  342 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 22 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Когато определя размера на глобата, 
наложена на европейска политическа 
партия или европейска политическа 

3. Когато определя размера на глобата, 
наложена на европейска политическа 
партия или европейска политическа 



 

PE504.068v01-00 152/184 AM\924360BG.doc 

BG 

фондация в съответствие с параграф 2, 
Европейският парламент взема предвид 
тежестта, продължителността, а където 
е уместно и повторното извършване на 
нарушението, изминалото време, 
наличието на умисъл или степента на 
небрежност, както и евентуално 
предприетите мерки да бъдат изпълнени 
условията и изискванията на настоящия 
регламент. Всяка глоба трябва да бъде 
ефективна и да има възпиращо действие 
и не може да надхвърля 10 % от 
годишния бюджет на въпросната 
европейска политическа партия или 
фондация в годината на налагането на 
санкцията. 

фондация в съответствие с параграф 2, 
Европейският парламент взема предвид 
тежестта, продължителността, а където 
е уместно и повторното извършване на 
нарушението, изминалото време, 
наличието на умисъл или степента на 
небрежност, както и евентуално 
предприетите мерки да бъдат изпълнени 
условията и изискванията на настоящия 
регламент, но е най-малко два пъти 
по-голяма от постигнатата полза. 
Всяка глоба трябва да бъде ефективна и 
да има възпиращо действие и не може 
да надхвърля 10 % от годишния бюджет 
на въпросната европейска политическа 
партия или фондация в годината на 
налагането на санкцията. Ако е 
необходимо, се предоставя 
възможност за разумно разсрочено 
плащане. 

Or. de 

Изменение  343 
Zita Gurmai, Jo Leinen 
 
Предложение за регламент 
Член 22 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Когато определя размера на глобата, 
наложена на европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация в съответствие с параграф 2, 
Европейският парламент взема предвид 
тежестта, продължителността, а където 
е уместно и повторното извършване на 
нарушението, изминалото време, 
наличието на умисъл или степента на 
небрежност, както и евентуално 
предприетите мерки да бъдат изпълнени 
условията и изискванията на настоящия 
регламент. Всяка глоба трябва да бъде 
ефективна и да има възпиращо действие 
и не може да надхвърля 10 % от 
годишния бюджет на въпросната 

3. Когато определя размера на глобата, 
наложена на европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация в съответствие с параграф 2, 
Европейският парламент взема предвид 
тежестта, продължителността, а където 
е уместно и повторното извършване на 
нарушението, изминалото време, 
наличието на умисъл или степента на 
небрежност, както и 
целесъобразността и 
навременността на евентуално 
предприетите мерки, взети от 
европейската политическа партия 
или европейската политическа 
фондация да бъдат изпълнени 
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европейска политическа партия или 
фондация в годината на налагането на 
санкцията. 

условията и изискванията на настоящия 
регламент. Всяка глоба трябва да бъде 
ефективна и да има възпиращо действие 
и не може да надхвърля 10 % от 
годишния бюджет на въпросната 
европейска политическа партия или 
фондация в годината на налагането на 
санкцията. 

Or. en 

Изменение  344 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 22 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Когато определя размера на глобата, 
наложена на европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация в съответствие с параграф 2, 
Европейският парламент взема 
предвид тежестта, продължителността, а 
където е уместно и повторното 
извършване на нарушението, 
изминалото време, наличието на умисъл 
или степента на небрежност, както и 
евентуално предприетите мерки да 
бъдат изпълнени условията и 
изискванията на настоящия регламент. 
Всяка глоба трябва да бъде ефективна и 
да има възпиращо действие и не може 
да надхвърля 10 % от годишния бюджет 
на въпросната европейска политическа 
партия или фондация в годината на 
налагането на санкцията. 

3. Когато определя размера на глобата, 
наложена на европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация в съответствие с параграф 2, 
Европейската комисия взема предвид 
тежестта, продължителността, а където 
е уместно и повторното извършване на 
нарушението, изминалото време, 
наличието на умисъл или степента на 
небрежност, както и евентуално 
предприетите мерки да бъдат изпълнени 
условията и изискванията на настоящия 
регламент. Всяка глоба трябва да бъде 
ефективна и да има възпиращо действие 
и не може да надхвърля 10 % от 
годишния бюджет на въпросната 
европейска политическа партия или 
фондация в годината на налагането на 
санкцията. 

Or. pt 

Изменение  345 
Manfred Weber 
 
Предложение за регламент 
Член 22 – параграф 4 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Европейска политическа партия или 
фондация, която след извършване на 
нарушение от посочените в параграф 2, 
буква а) не предприеме поисканите от 
Европейския парламент коригиращи 
мерки, въпреки че ѝ е била дадена 
възможност да направи това в 
съответствие с член 23, може да бъде 
заличена от регистъра, да бъде 
лишена от статута си съгласно член 
11; и да бъде оттеглено всяко текущо 
решение за финансиране от Съюза, 
получено по силата на настоящия 
регламент, или прекратено всяко 
съществуващо споразумение за такова 
финансиране, както и да ѝ бъде 
наложено да възстанови всички 
средства на Съюза, включително 
неизразходвани такива от предходни 
години. 

4. Ако европейска политическа партия 
или фондация, която след извършване 
на нарушение от посочените в параграф 
2, буква а) не предприеме поисканите от 
Европейския парламент коригиращи 
мерки, въпреки че ѐ е била дадена 
възможност да направи това в 
съответствие с член 23, може да бъде 
оттеглено всяко текущо решение за 
финансиране от Съюза, получено по 
силата на настоящия регламент, или 
прекратено всяко съществуващо 
споразумение за такова финансиране, 
както и да бъдат възстановени всички 
средства на Съюза, включително 
неизразходвани такива от предходни 
години. 

Or. de 

Обосновка 

Логично следствие от заявлението за изменение към член 7 – параграф 2 – алинея 1. 

Изменение  346 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 22 – параграф 4 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Европейска политическа партия или 
фондация, която след извършване на 
нарушение от посочените в параграф 2, 
буква а) не предприеме поисканите от 
Европейския парламент коригиращи 
мерки, въпреки че й е била дадена 
възможност да направи това в 
съответствие с член 23, може да бъде 

4. Европейска политическа партия или 
фондация, която след извършване на 
нарушение от посочените в параграф 2, 
буква а) не предприеме поисканите от 
Европейската комисия коригиращи 
мерки, въпреки че й е била дадена 
възможност да направи това в 
съответствие с член 23, може да бъде 
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заличена от регистъра, да бъде лишена 
от статута си съгласно член 11 и да бъде 
оттеглено всяко текущо решение за 
финансиране от Съюза, получено по 
силата на настоящия регламент, или 
прекратено всяко съществуващо 
споразумение за такова финансиране, 
както и да й бъде наложено да 
възстанови всички средства на Съюза, 
включително неизразходвани такива от 
предходни години. 

заличена от регистъра, да бъде лишена 
от статута си съгласно член 11 и да бъде 
оттеглено всяко текущо решение за 
финансиране от Съюза, получено по 
силата на настоящия регламент, или 
прекратено всяко съществуващо 
споразумение за такова финансиране, 
както и да й бъде наложено да 
възстанови всички средства на Съюза, 
включително неизразходвани такива от 
предходни години. 

Or. pt 

Изменение  347 
Станимир Илчев 
 
Предложение за регламент 
Член 22 – параграф 6 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Освен това европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация може да бъде лишена от 
възможността да получава финансиране 
за срок до пет години, ако 
разпоредителят с бюджетни кредити 
установи, че тя е виновна за тежко 
правонарушение при упражняване на 
професионална дейност, съгласно член 
[93, параграф 1, буква в)] от финансовия 
регламент. 

6. Освен това европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация може да бъде лишена от 
възможността да получава финансиране 
за срок до три години, ако 
разпоредителят с бюджетни кредити 
установи, че тя е виновна за тежко 
правонарушение при упражняване на 
професионална дейност, съгласно член 
[93, параграф 1, буква в)] от финансовия 
регламент. 

Or. en 

Изменение  348 
Станимир Илчев 
 
Предложение за регламент 
Член 22 – параграф 7 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Санкциите, наложени по силата на 
настоящия член, се прилагат за всички 
европейски политически партии и 
европейски политически фондации, 

7. Санкциите, наложени по силата на 
настоящия член, се прилагат само за 
онези европейски политически партии и 
европейски политически фондации, 
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независимо дали получават 
финансиране от Съюза. Отговорният 
разпоредител с бюджетни кредити може 
да налага административни и/или 
финансови санкции съгласно член [96, 
параграф 2] от финансовия регламент и 
член 145 от Правилата за неговото 
прилагане на всяка европейска 
политическа партия или европейска 
политическа фондация, която се намира 
в едно от положенията, посочени в член 
[96, параграф 1] от финансовия 
регламент, което не е обхванато от 
горните параграфи. 

които получават финансиране от 
Съюза. Отговорният разпоредител с 
бюджетни кредити може да налага 
административни и/или финансови 
санкции съгласно член [96, параграф 2] 
от финансовия регламент и член 145 от 
Правилата за неговото прилагане на 
всяка европейска политическа партия 
или европейска политическа фондация, 
която се намира в едно от положенията, 
посочени в член [96, параграф 1] от 
финансовия регламент, което не е 
обхванато от горните параграфи. 

Or. en 

Изменение  349 
Krišjānis Kariņš 
 
Предложение за регламент 
Член 22 – параграф 7а (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 7а. Преди да вземе решение, 
Европейската служба за борба с 
измамите се консултира с комитета, 
съставен от независими изтъкнати 
личности, който дава своето 
обосновано становище в рамките на 
един месец от получаване на искането 
за становище. Обоснованото 
становище на независимия комитет 
от изтъкнати личности се огласява 
публично. 

Or. en 

Изменение  350 
Krišjānis Kariņš 
 
Предложение за регламент 
Член 23 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Преди да вземе окончателно решение 1. Преди да вземе окончателно решение 
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във връзка със санкциите от член 22, 
Европейският парламент дава 
възможност на съответната европейска 
политическа партия или европейска 
политическа фондация да представи 
своите съображения, а когато е уместно 
и подходящо, и да предприеме 
необходимите мерки за коригиране на 
ситуацията в един разумен срок. 

във връзка със санкциите от член 22, 
Европейската служба за борба с 
измамите дава възможност на 
съответната европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация да представи своите 
съображения, а когато е уместно и 
подходящо, и да предприеме 
необходимите мерки за коригиране на 
ситуацията в един разумен срок. 

Or. en 

Изменение  351 
Gerald Häfner 
 
Предложение за регламент 
Член 23 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Преди да вземе окончателно решение 
във връзка със санкциите от член 22, 
Европейският парламент дава 
възможност на съответната европейска 
политическа партия или европейска 
политическа фондация да представи 
своите съображения, а когато е уместно 
и подходящо, и да предприеме 
необходимите мерки за коригиране на 
ситуацията в един разумен срок. 

1. Преди да вземе окончателно решение 
във връзка със санкциите от член 22, 
Европейският парламент изисква 
становище от консултативния 
комитет по регулирането на 
европейските партии съгласно 
определението в член 6, параграф 4а и 
дава възможност на съответната 
европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация да 
представи своите съображения, а когато 
е уместно и подходящо, и да 
предприеме необходимите мерки за 
коригиране на ситуацията в един 
разумен срок. 

Or. en 

Изменение  352 
Rainer Wieland 
 
Предложение за регламент 
Член 23 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Преди да вземе окончателно решение 
във връзка със санкциите от член 22 
Европейският парламент дава 
възможност на съответната европейска 
политическа партия или европейска 
политическа фондация да представи 
своите съображения, а когато е уместно 
и подходящо, и да предприеме 
необходимите мерки за коригиране на 
ситуацията в един разумен срок. 

1. Преди да вземе окончателно решение 
за мярка в съответствие с член 7 или 
във връзка със санкциите от член 22 се 
дава възможност на съответната 
европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация да 
представи своите съображения, а когато 
е уместно и подходящо, и да 
предприеме необходимите мерки за 
коригиране на ситуацията в един 
разумен срок. 

Or. de 

Изменение  353 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 23 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Преди да вземе окончателно решение 
във връзка със санкциите от член 22, 
Европейският парламент дава 
възможност на съответната европейска 
политическа партия или европейска 
политическа фондация да представи 
своите съображения, а когато е уместно 
и подходящо, и да предприеме 
необходимите мерки за коригиране на 
ситуацията в един разумен срок. 

1. Преди да вземе окончателно решение 
във връзка със санкциите от член 22, 
Европейската комисия дава 
възможност на съответната европейска 
политическа партия или европейска 
политическа фондация да представи 
своите съображения, а когато е уместно 
и подходящо, и да предприеме 
необходимите мерки за коригиране на 
ситуацията в един разумен срок. 

Or. pt 

Изменение  354 
Andrew Duff 
 
Предложение за регламент 
Член 23 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Ако Европейският парламент счете за 
необходимо, той може да изслуша и 
други физически или юридически лица, 
включително подали оплаквания по 
член 7, параграф 3. 

2. Преди да вземе окончателно 
решение, Европейският парламент се 
консултира с комитета от 
независими изтъкнати личности. Ако 
Европейският парламент счете за 
необходимо, той може да изслуша и 
други физически или юридически лица, 
включително подали оплаквания по 
член 7, параграф 3. 

Or. en 

Изменение  355 
Krišjānis Kariņš 
 
Предложение за регламент 
Член 23 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Ако Европейският парламент счете 
за необходимо, той може да изслуша и 
други физически или юридически лица, 
включително подали оплаквания по 
член 7, параграф 3. 

2. Ако Европейската служба за борба 
с измамите счете за необходимо, той 
може да изслуша и други физически или 
юридически лица, включително подали 
оплаквания по член 7, параграф 3. 

Or. en 

Изменение  356 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 23 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Ако Европейският парламент счете 
за необходимо, той може да изслуша и 
други физически или юридически лица, 
включително подали оплаквания по 
член 7, параграф 3. 

2. Ако Европейската комисия счете за 
необходимо, тя може да изслуша и 
други физически или юридически лица, 
включително подали оплаквания по 
член 7, параграф 3. 

Or. pt 
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Изменение  357 
Krišjānis Kariņš 
 
Предложение за регламент 
Член 24 – параграф 1 – буква а) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) имената и уставите на всички 
регистрирани европейски политически 
партии и европейски политически 
фондации, заедно с документите, 
внесени като част от заявлението за 
регистрация в съответствие с член 6, 
параграф 3, в срок до четири седмици 
след като Европейският парламент е 
приел своето решение, а след тази дата 
– и всички изменения, съобщени на 
Европейския парламент в 
съответствие с член 6, параграфи 6 и 7, 

а) имената и уставите на всички 
регистрирани европейски политически 
партии и европейски политически 
фондации, заедно с документите, 
внесени като част от заявлението за 
регистрация в съответствие с член 6, 
параграф 3, в срок до четири седмици 
след като Европейската служба за 
борба с измамите е приела своето 
решение, а след тази дата – и всички 
изменения, съобщени на Европейската 
служба за борба с измамите в 
съответствие с член 6, параграфи 6 и 7, 

Or. en 

Изменение  358 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 24 – параграф 1 – буква а) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) имената и уставите на всички 
регистрирани европейски политически 
партии и европейски политически 
фондации, заедно с документите, 
внесени като част от заявлението за 
регистрация в съответствие с член 6, 
параграф 3, в срок до четири седмици 
след като Европейският парламент е 
приел своето решение, а след тази дата 
– и всички изменения, съобщени на 
Европейския парламент в 
съответствие с член 6, параграфи 6 и 7, 

а) имената и уставите на всички 
регистрирани европейски политически 
партии и европейски политически 
фондации, заедно с документите, 
внесени като част от заявлението за 
регистрация в съответствие с член 6, 
параграф 3, в срок до четири седмици 
след като Европейската комисия е 
приела своето решение, а след тази дата 
— и всички изменения, съобщени на 
Европейската комисия в съответствие 
с член 6, параграфи 6 и 7, 

Or. pt 
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Изменение  359 
Krišjānis Kariņš 
 
Предложение за регламент 
Член 24 – параграф 1 – буква б) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) списък на заявленията, които не са 
одобрени, заедно с документите, 
внесени като част от заявлението за 
регистрация в съответствие с член 6, 
параграф 3 и основанията за отказа, в 
срок до четири седмици след като 
Европейският парламент е приел 
своето решение, 

б) списък на заявленията, които не са 
одобрени, заедно с документите, 
внесени като част от заявлението за 
регистрация в съответствие с член 6, 
параграф 3 и основанията за отказа, в 
срок до четири седмици след като 
Европейската служба за борба с 
измамите е приела своето решение, 

Or. en 

Изменение  360 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 24 – параграф 1 – буква б) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) списък на заявленията, които не са 
одобрени, заедно с документите, 
внесени като част от заявлението за 
регистрация в съответствие с член 6, 
параграф 3 и основанията за отказа, в 
срок до четири седмици след като 
Европейският парламент е приел 
своето решение, 

б) списък на заявленията, които не са 
одобрени, заедно с документите, 
внесени като част от заявлението за 
регистрация в съответствие с член 6, 
параграф 3 и основанията за отказа, в 
срок до четири седмици след като 
Европейската комисия е приела своето 
решение, 

Or. pt 

Изменение  361 
Gerald Häfner 
 
Предложение за регламент 
Член 24 – параграф 1 – буква г) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) годишните финансови отчети и 
докладите от външен одит, посочени в 

г) годишните финансови отчети и 
докладите от външен одит, посочени в 
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член 19, параграф 1, а за европейски 
политически фондации – и 
окончателните доклади за изпълнението 
на работната им програма, 

член 19, параграф 1, а за европейски 
политически фондации – и 
окончателните доклади за изпълнението 
на работната им програма; тази 
информация се публикува най-късно 
шест седмици след получаването им 
заедно с цялата финансова 
информация, представена в 
съпоставими таблични формати, 
включително като открити данни, 

Or. en 

Изменение  362 
Andrew Duff 
 
Предложение за регламент 
Член 24 – параграф 1 – буква д) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) имената на дарителите и съответните 
дарения, които са докладвани от 
европейските политически партии и 
европейските политически фондации в 
съответствие с член 15, параграфи 2, 3 и 
4, с изключение на даренията от 
физически лица, ненадвишаващи 1 000 
EUR на година и от дарител, които се 
отразяват в докладите като 
„незначителни дарения“, 

д) имената на дарителите и съответните 
дарения, които са докладвани от 
европейските политически партии и 
европейските политически фондации в 
съответствие с член 15, параграфи 2, 3 и 
4, с изключение на даренията от 
физически лица, ненадвишаващи 5 000 
EUR на година и от дарител, които се 
отразяват в докладите като 
„незначителни дарения“, 

Or. en 

Изменение  363 
Gerald Häfner 
 
Предложение за регламент 
Член 24 – параграф 1 – буква д) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) имената на дарителите и съответните 
дарения, които са докладвани от 
европейските политически партии и 
европейските политически фондации в 

д) имената на дарителите и съответните 
дарения, които са докладвани от 
европейските политически партии и 
европейските политически фондации в 
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съответствие с член 15, параграфи 2, 3 и 
4, с изключение на даренията от 
физически лица, ненадвишаващи 1 000 
EUR на година и от дарител, които се 
отразяват в докладите като 
„незначителни дарения“, 

съответствие с член 15, параграфи 2, 3 и 
4, с изключение на даренията от 
физически лица, ненадвишаващи 1 000 
EUR на година и от дарител, които се 
отразяват в докладите като 
„незначителни дарения“; тази 
информация се публикува най-късно 
шест седмици след нейното 
получаване заедно с цялата финансова 
информация, представена в 
съпоставим табличен формат, 
включително като свободно достъпни 
данни, 

Or. en 

Изменение  364 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Член 24 – параграф 1 – буква д) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) имената на дарителите и съответните 
дарения, които са докладвани от 
европейските политически партии и 
европейските политически фондации в 
съответствие с член 15, параграфи 2, 3 и 
4, с изключение на даренията от 
физически лица, ненадвишаващи 1 000 
EUR на година и от дарител, които се 
отразяват в докладите като 
„незначителни дарения“; 

д) имената на дарителите и съответните 
дарения, които са докладвани от 
европейските политически партии и 
европейските политически фондации в 
съответствие с член 15, параграфи 2, 3 и 
4, с изключение на даренията от 
физически лица, ненадвишаващи 500 
EUR на година и от дарител, които се 
отразяват в докладите като 
„незначителни дарения“; 

Or. de 

Изменение  365 
Andrew Duff 
 
Предложение за регламент 
Член 24 – параграф 1 – буква е) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) вноските, упоменати в член 15, е) вноските, упоменати в член 15, 
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параграфи 7 и 8, и докладвани от 
европейските политически партии и 
европейските политически фондации в 
съответствие с член 15, параграф 2, 
включително самоличността на 
членовете, направили вноските, с 
изключение на вноските от физически 
лица, ненадвишаващи 1 000 EUR на 
година и на член, които се отразяват в 
докладите като „незначителни вноски“, 

параграфи 7 и 8, и докладвани от 
европейските политически партии и 
европейските политически фондации в 
съответствие с член 15, параграф 2, 
включително самоличността на 
членовете, направили вноските, с 
изключение на вноските от физически 
лица, ненадвишаващи 5 000 EUR на 
година и на член, които се отразяват в 
докладите като „незначителни вноски“, 

Or. en 

Изменение  366 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Член 24 – параграф 1 – буква е) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) вноските, упоменати в член 15, 
параграфи 7 и 8, и докладвани от 
европейските политически партии и 
европейските политически фондации в 
съответствие с член 15, параграф 2, 
включително самоличността на 
членовете, направили вноските, с 
изключение на вноските от физически 
лица, ненадвишаващи 1 000 EUR на 
година и на член, които се отразяват в 
докладите като „незначителни вноски“; 

е) вноските, упоменати в член 15, 
параграфи 7 и 8, и докладвани от 
европейските политически партии и 
европейските политически фондации в 
съответствие с член 15, параграф 2, 
включително самоличността на 
членовете, направили вноските, с 
изключение на вноските от физически 
лица, ненадвишаващи 500 EUR на 
година и на член, които се отразяват в 
докладите като „незначителни вноски“; 

Or. de 

Изменение  367 
Krišjānis Kariņš 
 
Предложение за регламент 
Член 24 – параграф 1 – буква ж) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) подробности относно, и основанията 
за всяко окончателно решение, взето от 
Европейския парламент в 

ж) подробности относно, и основанията 
за всяко окончателно решение, взето от 
Европейската служба за борба с 
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съответствие с член 22, включително, 
когато е приложимо и становищата, 
приети от комитета, съставен от 
независими изтъкнати личности, в 
съответствие с член 7, параграф 2, като 
се вземат предвид разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 45/2001, 

измамите в съответствие с член 22, 
включително, когато е приложимо и 
становищата, приети от комитета, 
съставен от независими изтъкнати 
личности, в съответствие с член 7, 
параграф 2, като се вземат предвид 
разпоредбите на Регламент (ЕО) 
№ 45/2001, 

Or. en 

Изменение  368 
Manfred Weber 
 
Предложение за регламент 
Член 24 – параграф 1 – буква ж) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) подробности относно, и основанията 
за всяко окончателно решение, взето от 
Европейския парламент в съответствие 
с член 22, включително, когато е 
приложимо и становищата, приети 
от комитета, съставен от 
независими изтъкнати личности, в 
съответствие с член 7, параграф 2, 
като се вземат предвид разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 45/2001, 

ж) подробности относно, и основанията 
за всяко окончателно решение, взето от 
Европейския парламент в съответствие 
с член 22, като се вземат предвид 
разпоредбите на Регламент (ЕО) 
№ 45/2001, 

Or. de 

Обосновка 

Логическо следствие въз основа на изменението на член 7 – параграф 2 – алинея 2. 

Изменение  369 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 24 – параграф 1 – буква ж) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) подробности относно, и основанията ж) подробности относно, и основанията 
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за всяко окончателно решение, взето от 
Европейския парламент в 
съответствие с член 22, включително, 
когато е приложимо и становищата, 
приети от комитета, съставен от 
независими изтъкнати личности, в 
съответствие с член 7, параграф 2, като 
се вземат предвид разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 45/2001, 

за всяко окончателно решение, взето от 
Европейската комисия в съответствие 
с член 22, включително, когато е 
приложимо и становищата, приети от 
комитета, съставен от независими 
изтъкнати личности, в съответствие с 
член 7, параграф 2, като се вземат 
предвид разпоредбите на Регламент 
(ЕО) № 45/2001, 

Or. pt 

Изменение  370 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 24 – параграф 1 – буква й) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

й) доклада с оценката на Европейския 
парламент относно прилагането на 
настоящия регламент и финансираните 
дейности, посочени в член 27. 

й) доклада с оценката на Европейската 
комисия относно прилагането на 
настоящия регламент и финансираните 
дейности, посочени в член 27. 

Or. pt 

Изменение  371 
Gerald Häfner 
 
Предложение за регламент 
Член 24 – параграф 1а (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Всяка информация, публикувана 
от регистъра въз основа на 
параграф 1, букви в—ж) от 
настоящия член, остава публично 
достъпна на уебсайта в продължение 
на най-малко пет години. 

Or. en 
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Изменение  372 
Станимир Илчев 
 
Предложение за регламент 
Член 24 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. От списъка с членовете на 
европейската политическа партия, 
приложен към устава на партията в 
съответствие с член 4, параграф 2, и 
осъвременен в съответствие с член 6, 
параграф 7, Европейският парламент 
публикува общия брой на членовете на 
всяка партия, имената на юридически 
лица, които са нейни членове, както и 
имената на онези физически лица 
дали своето изрично писмено съгласие 
за това публикуване. Европейските 
политически партии установяват 
практика да търсят това съгласие 
от всички физически лица, които са 
техни членове. 

2. От списъка с членовете на 
европейската политическа партия, 
приложен към устава на партията в 
съответствие с член 4, параграф 2, и 
осъвременен в съответствие с член 6, 
параграф 7, Европейският парламент 
публикува общия брой на членовете на 
всяка партия, имената на юридически и 
физически лица, които са нейни 
членове. Тази информация се 
оповестява публично без 
предварително разрешение за това. 

Or. en 

Изменение  373 
Andrew Duff 
 
Предложение за регламент 
Член 24 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. От списъка с членовете на 
европейската политическа партия, 
приложен към устава на партията в 
съответствие с член 4, параграф 2, и 
осъвременен в съответствие с член 6, 
параграф 7, Европейският парламент 
публикува общия брой на членовете на 
всяка партия, имената на юридически 
лица, които са нейни членове, както и 
имената на онези физически лица 
дали своето изрично писмено съгласие 
за това публикуване. Европейските 
политически партии установяват 

2. Европейският парламент публикува 
списъка на асоциираните партии — 
членки на европейската политическа 
партия, приложен към устава на 
партията в съответствие с член 4, 
параграф 2, и осъвременен в 
съответствие с член 6, параграф 7. 
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практика да търсят това съгласие 
от всички физически лица, които са 
техни членове. 

Or. en 

Изменение  374 
Manfred Weber 
 
Предложение за регламент 
Член 24 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. От списъка с членовете на 
европейската политическа партия, 
приложен към устава на партията в 
съответствие с член 4, параграф 2, и 
осъвременен в съответствие с член 6, 
параграф 7, Европейският парламент 
публикува общия брой на членовете на 
всяка партия, имената на юридически 
лица, които са нейни членове, както и 
имената на онези физически лица 
дали своето изрично писмено съгласие 
за това публикуване. Европейските 
политически партии установяват 
практика да търсят това съгласие 
от всички физически лица, които са 
техни членове. 

2. От списъка с членовете на 
европейската политическа партия, 
приложен към устава на партията в 
съответствие с член 4, параграф 2, и 
осъвременен в съответствие с член 6, 
параграф 7, Европейският парламент 
публикува общия брой на членовете на 
всяка партия и имената на членовете, 
които са юридически лица. 

Or. de 

Обосновка 

Член 4 – параграф 2 – буква а). 

Изменение  375 
Zita Gurmai 
 
Предложение за регламент 
Член 24 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. От списъка с членовете на 
европейската политическа партия, 
приложен към устава на партията в 

2. От списъка с членовете на 
европейската политическа партия, 
приложен към устава на партията в 
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съответствие с член 4, параграф 2, и 
осъвременен в съответствие с член 6, 
параграф 7, Европейският парламент 
публикува общия брой на членовете на 
всяка партия, имената на юридически 
лица, които са нейни членове, както и 
имената на онези физически лица 
дали своето изрично писмено съгласие 
за това публикуване. Европейските 
политически партии установяват 
практика да търсят това съгласие 
от всички физически лица, които са 
техни членове. 

съответствие с член 4, параграф 2, и 
осъвременен в съответствие с член 6, 
параграф 7, Европейският парламент 
публикува имената на юридически лица, 
които са нейни членове. Европейските 
политически партии и Европейският 
парламент не могат да публикуват 
имената на физическите лица, които 
са техни членове, преди да получат 
изричното им писмено съгласие. 

Or. en 

Изменение  376 
Helmut Scholz 
 
Предложение за регламент 
Член 24 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. От списъка с членовете на 
европейската политическа партия, 
приложен към устава на партията в 
съответствие с член 4, параграф 2, и 
осъвременен в съответствие с член 6, 
параграф 7, Европейският парламент 
публикува общия брой на членовете на 
всяка партия, имената на юридически 
лица, които са нейни членове, както и 
имената на онези физически лица дали 
своето изрично писмено съгласие за 
това публикуване. Европейските 
политически партии установяват 
практика да търсят това съгласие 
от всички физически лица, които са 
техни членове. 

2. От списъка с членовете на 
европейската политическа партия, 
приложен към устава на партията в 
съответствие с член 4, параграф 2, и 
осъвременен в съответствие с член 6, 
параграф 7, Европейският парламент 
публикува общия брой на членовете на 
всяка партия, както и имената на 
членовете, които са юридически лица. 

Or. de 

 

Изменение  377 
Paulo Rangel 
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Предложение за регламент 
Член 24 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. От списъка с членовете на 
европейската политическа партия, 
приложен към устава на партията в 
съответствие с член 4, параграф 2, и 
осъвременен в съответствие с член 6, 
параграф 7, Европейският парламент 
публикува общия брой на членовете на 
всяка партия, имената на юридически 
лица, които са нейни членове, както и 
имената на онези физически лица дали 
своето изрично писмено съгласие за 
това публикуване. Европейските 
политически партии установяват 
практика да търсят това съгласие от 
всички физически лица, които са техни 
членове. 

2. От списъка с членовете на 
европейската политическа партия, 
приложен към устава на партията в 
съответствие с член 4, параграф 2, и 
осъвременен в съответствие с член 6, 
параграф 7, Европейската комисия 
публикува общия брой на членовете на 
всяка партия, имената на юридически 
лица, които са нейни членове, както и 
имената на онези физически лица дали 
своето изрично писмено съгласие за 
това публикуване. Европейските 
политически партии установяват 
практика да търсят това съгласие от 
всички физически лица, които са техни 
членове. 

Or. pt 

Изменение  378 
Andrew Duff 
 
Предложение за регламент 
Член 24 – параграф 2а (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. Европейският парламент 
публикува ежегодно списъци на всички 
членове на Европейския парламент, 
на националните парламенти и на 
регионалните парламенти или 
законодателни органи, които 
членуват в европейски политически 
партии, както и тяхната партийна 
принадлежност.  

Or. en 
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Изменение  379 
Krišjānis Kariņš 
 
Предложение за регламент 
Член 24 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В публично достъпна декларация за 
поверителност европейските 
политически партии и фондации 
предоставят на потенциалните си 
членове и дарители информацията, 
изисквана по член 10 от Директива 
95/46/ЕО и ги информират, че личните 
им данни могат да бъдат публично 
оповестени и да бъдат обработени при 
извършването на контролни дейности 
или одит от Европейския парламент, 
OLAF, Сметната палата, компетентните 
национални органи и външни органи 
или експерти, упълномощени от тези 
органи. Европейският парламент, 
като прилага член 11 от Регламент (ЕО) 
45/2001, включва същата информация в 
поканите за [финансиране] или 
поканите за представяне на 
предложения, упоменати в член 13, 
параграф 1. 

3. В публично достъпна декларация за 
поверителност европейските 
политически партии и фондации 
предоставят на потенциалните си 
членове и дарители информацията, 
изисквана по член 10 от Директива 
95/46/ЕО и ги информират, че личните 
им данни могат да бъдат публично 
оповестени и да бъдат обработени при 
извършването на контролни дейности 
или одит от Европейския парламент, 
OLAF, Сметната палата, компетентните 
национални органи и външни органи 
или експерти, упълномощени от тези 
органи. Европейската служба за борба 
с измамите, като прилага член 11 от 
Регламент (ЕО) 45/2001, включва 
същата информация в поканите за 
[финансиране] или поканите за 
представяне на предложения, упоменати 
в член 13, параграф 1. 

Or. en 

 

Изменение  380 
Louis Michel 
 
Предложение за регламент 
Член 24 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В публично достъпна декларация за 
поверителност европейските 
политически партии и фондации 
предоставят на потенциалните си 
членове и дарители информацията, 
изисквана по член 10 от Директива 

3. В публично достъпна декларация за 
поверителност европейските 
политически партии и фондации 
предоставят на потенциалните си 
членове и дарители информацията, 
изисквана по член 10 от Директива 
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95/46/ЕО и ги информират, че личните 
им данни могат да бъдат публично 
оповестени и да бъдат обработени при 
извършването на контролни дейности 
или одит от Европейския парламент, 
OLAF, Сметната палата, компетентните 
национални органи и външни органи 
или експерти, упълномощени от тези 
органи. Европейският парламент, като 
прилага член 11 от Регламент 
(ЕО) 45/2001, включва същата 
информация в поканите за 
[финансиране] или поканите за 
представяне на предложения, упоменати 
в член 13, параграф 1. 

95/46/ЕО и ги информират, че личните 
им данни могат да бъдат публично 
оповестени и да бъдат обработени при 
извършването на контролни дейности 
или одит от Европейския парламент, 
OLAF, смесената комисия, съставена 
от Европейския парламент и 
Сметната палата, компетентните 
национални органи и външни органи 
или експерти, упълномощени от тези 
органи. Европейският парламент, като 
прилага член 11 от Регламент (ЕО) 
№ 45/2001, включва същата информация 
в поканите за [финансиране] или 
поканите за представяне на 
предложения, упоменати в член 13, 
параграф 1. 

Or. fr 

Изменение  381 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 24 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В публично достъпна декларация за 
поверителност европейските 
политически партии и фондации 
предоставят на потенциалните си 
членове и дарители информацията, 
изисквана по член 10 от Директива 
95/46/ЕО и ги информират, че личните 
им данни могат да бъдат публично 
оповестени и да бъдат обработени при 
извършването на контролни дейности 
или одит от Европейския парламент, 
OLAF, Сметната палата, компетентните 
национални органи и външни органи 
или експерти, упълномощени от тези 
органи. Европейският парламент, 
като прилага член 11 от Регламент (ЕО) 
45/2001, включва същата информация в 
поканите за [финансиране] или 
поканите за представяне на 

3. В публично достъпна декларация за 
поверителност европейските 
политически партии и фондации 
предоставят на потенциалните си 
членове и дарители информацията, 
изисквана по член 10 от Директива 
95/46/ЕО и ги информират, че личните 
им данни могат да бъдат публично 
оповестени и да бъдат обработени при 
извършването на контролни дейности 
или одит от Европейската комисия, 
OLAF, Сметната палата, компетентните 
национални органи и външни органи 
или експерти, упълномощени от тези 
органи. Европейската комисия, като 
прилага член 11 от Регламент (ЕО) 
№ 45/2001, включва същата информация 
в поканите за [финансиране] или 
поканите за представяне на 
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предложения, упоменати в член 13, 
параграф 1. 

предложения, упоменати в член 13, 
параграф 1. 

Or. pt 

 

Изменение  382 
Krišjānis Kariņš 
 
Предложение за регламент 
Член 25 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. При обработването на лични данни 
съгласно изискванията на настоящия 
регламент Европейският парламент и 
комитетът, посочен в член 7, параграф 2 
спазват Регламент (ЕО) № 45/2001. За 
целите на обработването на лични 
данни те се считат за администратори на 
данни по смисъла на член 2, буква г) от 
Регламент (ЕО) № 45/2001. 

1. При обработването на лични данни 
съгласно изискванията на настоящия 
регламент Европейската служба за 
борба с измамите и комитетът, посочен 
в член 7, параграф 2, спазват Регламент 
(ЕО) № 45/2001. За целите на 
обработването на лични данни те се 
считат за администратори на данни по 
смисъла на член 2, буква г) от Регламент 
(ЕО) № 45/2001. 

Or. en 

 

Изменение  383 
Manfred Weber 
 
Предложение за регламент 
Член 25 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. При обработването на лични данни 
съгласно изискванията на настоящия 
регламент Европейският парламент и 
комитетът, посочен в член 7, 
параграф 2 спазват Регламент (ЕО) № 
45/2001. За целите на обработването на 
лични данни те се считат за 
администратори на данни по смисъла 
на член 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 
45/2001. 

1. При обработването на лични данни 
съгласно изискванията на настоящия 
регламент Европейският парламент 
спазва Регламент (ЕО) № 45/2001. За 
целите на обработването на лични 
данни той се счита за 
администратор на данни по смисъла 
на член 2, буква г) от Регламент (ЕО) 
№ 45/2001. 
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Or. de 

Обосновка 

Логическо следствие въз основа на изменението на член 7 – параграф 2 – алинея 2. 

 

Изменение  384 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 25 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. При обработването на лични данни 
съгласно изискванията на настоящия 
регламент Европейският парламент и 
комитетът, посочен в член 7, параграф 2 
спазват Регламент (ЕО) № 45/2001. За 
целите на обработването на лични 
данни те се считат за администратори на 
данни по смисъла на член 2, буква г) от 
Регламент (ЕО) № 45/2001. 

1. При обработването на лични данни 
съгласно изискванията на настоящия 
регламент Европейската комисия и 
комитетът, посочен в член 7, параграф 
2, спазват Регламент (ЕО) № 45/2001. За 
целите на обработването на лични 
данни те се считат за администратори на 
данни по смисъла на член 2, буква г) от 
Регламент (ЕО) № 45/2001. 

Or. pt 

 

Изменение  385 
Krišjānis Kariņš 
 
Предложение за регламент 
Член 25 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Европейският парламент и 
комитетът, посочен в член 7, параграф 
2, гарантират, че личните данни, които 
събират съгласно изискванията на 
настоящия регламент, не се използват за 
други цели освен за осигуряване на 
законосъобразността, редовността и 
прозрачността на финансирането на 
европейските политически партии и 
европейските политически фондации и 

3. Европейската служба за борба с 
измамите и комитетът, посочен в член 
7, параграф 2, гарантират, че личните 
данни, които събират съгласно 
изискванията на настоящия регламент, 
не се използват за други цели освен за 
осигуряване на законосъобразността, 
редовността и прозрачността на 
финансирането на европейските 
политически партии и европейските 
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на членството в европейските 
политически партии. Те унищожават 
тези лични данни най-късно 24 месеца 
след публикуването на съответните 
части в съответствие с член 24. 

политически фондации и на членството 
в европейските политически партии. Те 
унищожават тези лични данни най-
късно 24 месеца след публикуването на 
съответните части в съответствие с член 
24. 

Or. en 

 

Изменение  386 
Manfred Weber 
 
Предложение за регламент 
Член 25 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Европейският парламент и 
комитетът, посочен в член 7, 
параграф 2, гарантират, че личните 
данни, които събират съгласно 
изискванията на настоящия регламент, 
не се използват за други цели освен за 
осигуряване на законосъобразността, 
редовността и прозрачността на 
финансирането на европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации и на членството 
в европейските политически партии. Те 
унищожават тези лични данни най-
късно 24 месеца след публикуването на 
съответните части в съответствие с член 
24. 

3. Европейският парламент гарантира, 
че личните данни, които събира 
съгласно изискванията на настоящия 
регламент, не се използват за други цели 
освен за осигуряване на 
законосъобразността, редовността и 
прозрачността на финансирането на 
европейските политически партии и 
европейските политически фондации и 
на членството в европейските 
политически партии. Той унищожава 
тези лични данни най-късно 24 месеца 
след публикуването на съответните 
части в съответствие с член 24. 

Or. de 

Обосновка 

Логическо следствие въз основа на изменението на член 7 – параграф 2 – алинея 2. 

 

Изменение  387 
Станимир Илчев 
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Предложение за регламент 
Член 25 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Европейският парламент и комитетът, 
посочен в член 7, параграф 2, 
гарантират, че личните данни, които 
събират съгласно изискванията на 
настоящия регламент, не се използват за 
други цели освен за осигуряване на 
законосъобразността, редовността и 
прозрачността на финансирането на 
европейските политически партии и 
европейските политически фондации и 
на членството в европейските 
политически партии. Те унищожават 
тези лични данни най-късно 24 месеца 
след публикуването на съответните 
части в съответствие с член 24. 

3. Европейският парламент и комитетът, 
посочен в член 7, параграф 2, 
гарантират, че личните данни, които 
събират съгласно изискванията на 
настоящия регламент, не се използват за 
други цели освен за осигуряване на 
законосъобразността, редовността и 
прозрачността на финансирането на 
европейските политически партии и 
европейските политически фондации и 
на членството в европейските 
политически партии. Те унищожават 
тези лични данни най-късно 5 години 
след публикуването на съответните 
части в съответствие с член 24, но не 
по-рано от 6 месеца след следващите 
избори за Европейски парламент. 

Or. en 

 

Изменение  388 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 25 – параграф 3 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Европейският парламент и 
комитетът, посочен в член 7, параграф 
2, гарантират, че личните данни, които 
събират съгласно изискванията на 
настоящия регламент, не се използват за 
други цели освен за осигуряване на 
законосъобразността, редовността и 
прозрачността на финансирането на 
европейските политически партии и 
европейските политически фондации и 
на членството в европейските 
политически партии. Те унищожават 
тези лични данни най-късно 24 месеца 

3. Европейската комисия и комитетът, 
посочен в член 7, параграф 2, 
гарантират, че личните данни, които 
събират съгласно изискванията на 
настоящия регламент, не се използват за 
други цели освен за осигуряване на 
законосъобразността, редовността и 
прозрачността на финансирането на 
европейските политически партии и 
европейските политически фондации и 
на членството в европейските 
политически партии. Те унищожават 
тези лични данни най-късно 24 месеца 
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след публикуването на съответните 
части в съответствие с член 24. 

след публикуването на съответните 
части в съответствие с член 24. 

Or. pt 

 

Изменение  389 
Krišjānis Kariņš 
 
Предложение за регламент 
Член 25 – параграф 4 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Компетентните национални органи и 
независимите органи или експерти, 
които имат право да извършват одит на 
счетоводни отчети, използват личите 
данни, които получават, единствено за 
упражняване на контрол по 
финансирането на европейски 
политически партии и европейски 
политически фондации. Те унищожават 
тези лични данни в съответствие с 
приложимото национално право след 
като ги предадат на Европейския 
парламент съгласно изискванията на 
член 20, параграф 3. 

4. Компетентните национални органи и 
независимите органи или експерти, 
които имат право да извършват одит на 
счетоводни отчети, използват личите 
данни, които получават, единствено за 
упражняване на контрол по 
финансирането на европейски 
политически партии и европейски 
политически фондации. Те унищожават 
тези лични данни в съответствие с 
приложимото национално право след 
като ги предадат на Европейската 
служба за борба с измамите съгласно 
изискванията на член 20, параграф 3. 

Or. en 

 

Изменение  390 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 25 – параграф 4 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Компетентните национални органи и 
независимите органи или експерти, 
които имат право да извършват одит на 
счетоводни отчети, използват личите 
данни, които получават, единствено за 
упражняване на контрол по 

4. Компетентните национални органи и 
независимите органи или експерти, 
които имат право да извършват одит на 
счетоводни отчети, използват личите 
данни, които получават, единствено за 
упражняване на контрол по 
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финансирането на европейски 
политически партии и европейски 
политически фондации. Те унищожават 
тези лични данни в съответствие с 
приложимото национално право след 
като ги предадат на Европейския 
парламент съгласно изискванията на 
член 20, параграф 3. 

финансирането на европейски 
политически партии и европейски 
политически фондации. Те унищожават 
тези лични данни в съответствие с 
приложимото национално право след 
като ги предадат на Европейската 
комисия съгласно изискванията на 
член 20, параграф 3. 

Or. pt 

 

Изменение  391 
Krišjānis Kariņš 
 
Предложение за регламент 
Член 25 – параграф 7 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Европейският надзорен орган по 
защита на данните е отговорен да следи 
и гарантира, че Европейският 
парламент и комитетът, посочен в член 
7, параграф 2, спазват и защитават 
основните права и свободи на 
физическите лица при обработването на 
личните им данни в съответствие с 
изискванията на настоящия регламент. 
Без да се засяга правото на съдебна 
защита, всеки субект на данни може да 
подаде жалба до Европейския надзорен 
орган по защита на данните, ако счете, 
че е било нарушено правото му на 
защита на неговите лични данни в 
резултат на обработване на тези данни 
от страна на Европейския парламент 
или на комитета. 

7. Европейският надзорен орган по 
защита на данните е отговорен да следи 
и гарантира, че Европейската служба 
за борба с измамите и комитетът, 
посочен в член 7, параграф 2, спазват и 
защитават основните права и свободи на 
физическите лица при обработването на 
личните им данни в съответствие с 
изискванията на настоящия регламент. 
Без да се засяга правото на съдебна 
защита, всеки субект на данни може да 
подаде жалба до Европейския надзорен 
орган по защита на данните, ако счете, 
че е било нарушено правото му на 
защита на неговите лични данни в 
резултат на обработване на тези данни 
от страна на Европейската служба за 
борба с измамите или на комитета. 

Or. en 

 

Изменение  392 
Manfred Weber 
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Предложение за регламент 
Член 25 – параграф 7 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Европейският надзорен орган по 
защита на данните е отговорен да следи 
и гарантира, че Европейският парламент 
и комитетът, посочен в член 7, 
параграф 2, спазват и защитават 
основните права и свободи на 
физическите лица при обработването на 
личните им данни в съответствие с 
изискванията на настоящия регламент. 
Без да се засяга правото на съдебна 
защита, всеки субект на данни може да 
подаде жалба до Европейския надзорен 
орган по защита на данните, ако счете, 
че е било нарушено правото му на 
защита на неговите лични данни в 
резултат на обработване на тези данни 
от страна на Европейския парламент 
или на комитета. 

7. Европейският надзорен орган по 
защита на данните е отговорен да следи 
и гарантира, че Европейският парламент 
спазва и защитава основните права и 
свободи на физическите лица при 
обработването на личните им данни в 
съответствие с изискванията на 
настоящия регламент. Без да се засяга 
правото на съдебна защита, всеки 
субект на данни може да подаде жалба 
до Европейския надзорен орган по 
защита на данните, ако счете, че е било 
нарушено правото му на защита на 
неговите лични данни в резултат на 
обработване на тези данни от страна на 
Европейския парламент. 

Or. de 

Обосновка 

Логическо следствие въз основа на изменението на член 7 – параграф 2 – алинея 2. 

Изменение  393 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 25 – параграф 7 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Европейският надзорен орган по 
защита на данните е отговорен да следи 
и гарантира, че Европейският 
парламент и комитетът, посочен в член 
7, параграф 2, спазват и защитават 
основните права и свободи на 
физическите лица при обработването на 
личните им данни в съответствие с 

7. Европейският надзорен орган по 
защита на данните е отговорен да следи 
и гарантира, че Европейската комисия 
и комитетът, посочен в член 7, параграф 
2, спазват и защитават основните права 
и свободи на физическите лица при 
обработването на личните им данни в 
съответствие с изискванията на 
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изискванията на настоящия регламент. 
Без да се засяга правото на съдебна 
защита, всеки субект на данни може да 
подаде жалба до Европейския надзорен 
орган по защита на данните, ако счете, 
че е било нарушено правото му на 
защита на неговите лични данни в 
резултат на обработване на тези данни 
от страна на Европейския парламент 
или на комитета. 

настоящия регламент. Без да се засяга 
правото на съдебна защита, всеки 
субект на данни може да подаде жалба 
до Европейския надзорен орган по 
защита на данните, ако счете, че е било 
нарушено правото му на защита на 
неговите лични данни в резултат на 
обработване на тези данни от страна на 
Европейския парламент или на 
комитета. 

Or. pt 

 

Изменение  394 
Krišjānis Kariņš 
 
Предложение за регламент 
Член 26 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Европейският парламент 
предвижда процедура за обжалване по 
административен ред във връзка с 
решения, свързани с регистрацията на 
устав, с финансирането или с налагането 
на санкции. 

1. Европейската служба за борба с 
измамите предвижда процедура за 
обжалване по административен ред във 
връзка с решения, свързани с 
регистрацията на устав, с 
финансирането или с налагането на 
санкции. 

Or. en 

 

Изменение  395 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 26 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Европейският парламент 
предвижда процедура за обжалване по 
административен ред във връзка с 
решения, свързани с регистрацията на 
устав, с финансирането или с налагането 

1. Европейската комисия предвижда 
процедура за обжалване по 
административен ред във връзка с 
решения, свързани с регистрацията на 
устав, с финансирането или с налагането 
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на санкции. на санкции. 

Or. pt 

 

Изменение  396 
Krišjānis Kariņš 
 
Предложение за регламент 
Член 26 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Процедурата за обжалване по 
административен ред не спира 
изпълнението на решението. 
Европейският парламент може обаче 
да спре изпълнението на всяко свое 
решение, ако счете, че обстоятелствата 
налагат това. 

2. Процедурата за обжалване по 
административен ред не спира 
изпълнението на решението. 
Европейската служба за борба с 
измамите може обаче да спре 
изпълнението на всяко свое решение, 
ако счете, че обстоятелствата налагат 
това. 

Or. en 

 

Изменение  397 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 26 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Процедурата за обжалване по 
административен ред не спира 
изпълнението на решението. 
Европейският парламент може обаче 
да спре изпълнението на всяко свое 
решение, ако счете, че обстоятелствата 
налагат това. 

2. Процедурата за обжалване по 
административен ред не спира 
изпълнението на решението. 
Европейската комисия може обаче да 
спре изпълнението на всяко свое 
решение, ако счете, че обстоятелствата 
налагат това. 

Or. pt 
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Изменение  398 
Krišjānis Kariņš 
 
Предложение за регламент 
Член 27 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Европейският парламент публикува 
до 1 юли на третата година след 
изборите за Европейски парламент 
доклад за прилагането на настоящия 
регламент и за финансираните дейности. 
Докладът посочва, когато е уместно, и 
евентуалните изменения, които трябва 
да бъдат внесени в системите на 
регламентиране на статута и на 
финансиране. 

Европейската служба за борба с 
измамите публикува до 1 юли на 
третата година след изборите за 
Европейски парламент доклад за 
прилагането на настоящия регламент и 
за финансираните дейности. Докладът 
посочва, когато е уместно, и 
евентуалните изменения, които трябва 
да бъдат внесени в системите на 
регламентиране на статута и на 
финансиране. 

Or. en 

 

Изменение  399 
Станимир Илчев 
 
Предложение за регламент 
Член 27 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Европейският парламент публикува 
до 1 юли на третата година след 
изборите за Европейски парламент 
доклад за прилагането на настоящия 
регламент и за финансираните 
дейности. Докладът посочва, когато е 
уместно, и евентуалните изменения, 
които трябва да бъдат внесени в 
системите на регламентиране на 
статута и на финансиране. 

Не по-късно от шест месеца след 
датата на прилагане на настоящия 
регламент Комисията докладва на 
Европейския парламент и на Съвета 
за функционирането и отражението 
на настоящия регламент. При 
необходимост докладът се придружава 
от законодателни предложения, 
имащи за цел по-нататъшно 
подробно прилагане на разпоредбите 
на настоящия регламент или 
неговото изменение. 

Or. en 
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Изменение  400 
Paulo Rangel 
 
Предложение за регламент 
Член 27 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Европейският парламент публикува 
до 1 юли на третата година след 
изборите за Европейски парламент 
доклад за прилагането на настоящия 
регламент и за финансираните дейности. 
Докладът посочва, когато е уместно, и 
евентуалните изменения, които трябва 
да бъдат внесени в системите на 
регламентиране на статута и на 
финансиране. 

Европейската комисия публикува до 1 
юли на третата година след изборите за 
Европейски парламент доклад за 
прилагането на настоящия регламент и 
за финансираните дейности. Докладът 
посочва, когато е уместно, и 
евентуалните изменения, които трябва 
да бъдат внесени в системите на 
регламентиране на статута и на 
финансиране. 

Or. pt 

 

Изменение  401 
Gerald Häfner 
 
Предложение за регламент 
Член 28 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Европейският парламент приема 
решение за определяне на реда и 
условията за прилагане на настоящия 
регламент, включително и за 
създаването на регистъра. 

Европейският парламент приема 
решение за определяне на реда и 
условията за прилагане на настоящия 
регламент, включително и за 
създаването на регистъра, както и на 
консултативния комитет по 
регулирането на европейските 
партии. 

Or. en 

 

Изменение  402 
Paulo Rangel 
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Предложение за регламент 
Член 28 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Европейският парламент приема 
решение за определяне на реда и 
условията за прилагане на настоящия 
регламент, включително и за 
създаването на регистъра. 

Европейската комисия приема 
решение за определяне на реда и 
условията за прилагане на настоящия 
регламент, включително и за 
създаването на регистъра. 

Or. pt 

Изменение  403 
Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom 
 
Предложение за регламент 
Член 30 – параграф 2а (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 В рамките на една година от датата 
на прилагане на настоящия 
регламент европейските партии и 
фондации адаптират своите устави 
така, че те да са в пълно 
съответствие с изискванията на 
настоящия регламент. 

Or. en 

 


