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Pozměňovací návrh 34
Zita Gurmai, Jo Leinen

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1a. Vyzývá Komisi, aby pokračovala 
v práci na podmínkách pro hodnověrný 
právní status evropských politických stran 
a pro jejich právní subjektivitu, která by 
vycházela přímo a výlučně z práva 
Evropské unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 35
Stanimir Ilchev, Anneli Jäätteenmäki

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Evropská unie funguje podle zásady 
zastupitelské demokracie, jak je uvedeno v 
čl. 10 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Andrew Duff

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Skutečně nadnárodní evropské politické 
strany a k nim přidružené evropské 
politické nadace mají hrát rozhodující 
úlohu při formulování hlasu občanů na 
evropské úrovni tím, že propojí politiky na 
vnitrostátní a unijní úrovni.

(4) Skutečně nadnárodní evropské politické 
strany a k nim přidružené evropské 
politické nadace mají hrát rozhodující 
úlohu při formulování hlasu občanů na 
evropské úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Skutečně nadnárodní evropské politické 
strany a k nim přidružené evropské 
politické nadace mají hrát rozhodující 

(4) Skutečně nadnárodní evropské politické 
strany a k nim přidružené evropské 
politické nadace mají hrát rozhodující 
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úlohu při formulování hlasu občanů na 
evropské úrovni tím, že propojí politiky na 
vnitrostátní a unijní úrovni.

úlohu při formulování hlasu občanů na 
evropské úrovni tím, že propojí politiky na 
regionální, vnitrostátní a unijní úrovni.

Or. es

Pozměňovací návrh 38
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Jako výraz uznání poslání, které 
vyplývá pro evropské politické strany ze 
Smlouvy, a s cílem usnadnit jejich práci, 
by se pro evropské politické strany a jejich 
přidružené evropské politické nadace měl 
zavést zvláštní evropský právní status, 
který jim zajistí plnou způsobilost 
k právním úkonům a uznání ve všech 
členských státech.

(7) Jako výraz uznání poslání, které 
vyplývá pro evropské politické strany ze 
Smlouvy, a s cílem usnadnit jejich práci, 
by se pro evropské politické strany a jejich 
přidružené evropské politické nadace měl 
zavést zvláštní evropský právní status, 
který jim zajistí plnou způsobilost 
k právním úkonům ve všech členských 
státech.

Or. en

Odůvodnění

Plná právní způsobilost zahrnuje „právní uznání“.

Pozměňovací návrh 39
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Jako výraz uznání poslání, které 
vyplývá pro evropské politické strany ze 
Smlouvy, a s cílem usnadnit jejich práci, 
by se pro evropské politické strany a jejich 
přidružené evropské politické nadace měl 
zavést zvláštní evropský právní status, 

(7) Poslání, které vyplývá pro evropské 
politické strany ze Smlouvy, je uznáváno a 
s cílem usnadnit jejich práci by se pro 
evropské politické strany a jejich 
přidružené evropské politické nadace měl 
zavést zvláštní evropský právní status, 
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který jim zajistí plnou způsobilost 
k právním úkonům a uznání ve všech 
členských státech.

který jim zajistí plnou způsobilost 
k právním úkonům a uznání ve všech 
členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Andrew Duff

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Jako výraz uznání poslání, které 
vyplývá pro evropské politické strany ze 
Smlouvy, a s cílem usnadnit jejich práci, 
by se pro evropské politické strany a jejich 
přidružené evropské politické nadace měl 
zavést zvláštní evropský právní status, 
který jim zajistí plnou způsobilost 
k právním úkonům a uznání ve všech 
členských státech.

(7) Jako výraz uznání poslání, které 
vyplývá pro evropské politické strany ze 
Smlouvy, a s cílem usnadnit jejich práci, 
by se pro evropské politické strany a jejich 
přidružené evropské politické nadace měl 
zavést zvláštní evropský právní status, 
který jim zajistí plnou způsobilost 
k právním úkonům a uznání ve všech 
členských státech. Komise by ve vhodnou 
dobu po uplynutí přezkumného období 
měla zvážit možnost předložit návrhy na 
konsolidaci nezávislého právního statutu 
evropských politických stran a nadací.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Anna Záborská, Algirdas Saudargas, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Jako výraz uznání poslání, které 
vyplývá pro evropské politické strany ze 
Smlouvy, a s cílem usnadnit jejich práci, 
by se pro evropské politické strany a jejich 
přidružené evropské politické nadace měl 
zavést zvláštní evropský právní status, 

(7) Jako výraz uznání poslání, které 
vyplývá pro evropské politické strany ze 
Smlouvy, a s cílem usnadnit jejich práci, 
by se pro evropské politické strany a jejich 
přidružené evropské politické nadace měl 
zavést zvláštní evropský právní status, 
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který jim zajistí plnou způsobilost 
k právním úkonům a uznání ve všech 
členských státech.

který jim zajistí plnou způsobilost 
k právním úkonům a uznání ve všech 
členských státech. Podmínky pro uznání a 
financování by však neměly být natolik 
přísné, aby omezovaly financování již 
existujících evropských politických stran a 
přidružených politických nadací.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Evropské politické strany a evropské 
politické nadace budou mít práva, 
povinnosti a zvláštní odpovědnosti, a 
jejich vnitřní uspořádání bude tudíž 
vykazovat kompatibilními strukturu.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Mělo by se stanovit, jak mají evropské 
politické strany a jejich přidružené 
evropské politické nadace postupovat, aby 
získaly evropský právní status podle tohoto 
nařízení, a stejně tak by se měly stanovit 
postupy a kritéria, jež se mají dodržet a 
k nimž se má přihlížet při rozhodování o 
tom, zda takový evropský právní status 
přiznat. Je rovněž nutné stanovit postupy 
pro případ, že evropská politická strana 

(8) Mělo by se stanovit, jak mají evropské 
politické strany a jejich přidružené 
evropské politické nadace postupovat, aby 
získaly evropský právní status podle tohoto 
nařízení prostřednictvím formální 
registrace u Evropského parlamentu , 
nebo jak se tohoto právního statusu vzdát, 
a stejně tak by se měly stanovit postupy a 
kritéria, jež se mají dodržet při registraci u 
Evropského parlamentu. Je rovněž nutné 
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nebo evropská politická nadace pozbude 
evropský právní status nebo o něj přijde 
nebo se ho vzdá.

stanovit postupy pro případ, že evropská 
politická strana nebo evropská politická 
nadace pozbude evropský právní status 
nebo o něj přijde.

Or. de

Pozměňovací návrh 44
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Evropské politické strany a evropské 
politické nadace by se měly řídit hmotnými
pravidly stanovenými tímto nařízením a 
vnitrostátní právní úpravou v členských 
státech, zejména toho členského státu, kde 
mají své sídlo a pro tento účel by měly 
určit vhodnou právní formu, která musí 
odpovídat formě právnické osoby 
uznávané právním řádem tohoto 
členského státu.

(9) Evropské politické strany a evropské 
politické nadace by se měly řídit pravidly 
stanovenými tímto nařízením, a pouze 
v nutných případech právními předpisy 
členského státu, kde mají své sídlo.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Marietta Giannakou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Evropské politické strany a evropské 
politické nadace by se měly řídit hmotnými 
pravidly stanovenými tímto nařízením a 
vnitrostátní právní úpravou v členských 
státech, zejména toho členského státu, kde 
mají své sídlo a pro tento účel by měly 
určit vhodnou právní formu, která musí 
odpovídat formě právnické osoby 

(9) Evropské politické strany a evropské 
politické nadace by se měly řídit hmotnými 
pravidly stanovenými tímto nařízením a 
v záležitostech, které nejsou upraveny 
tímto nařízením nebo jsou jím upraveny 
pouze částečně, vnitrostátní právní 
úpravou v členských státech, zejména toho 
členského státu, kde mají své sídlo.
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uznávané právním řádem tohoto 
členského státu.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 2 návrhu zprávy.

Pozměňovací návrh 46
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Evropské politické strany a evropské 
politické nadace by se měly řídit hmotnými 
pravidly stanovenými tímto nařízením a 
vnitrostátní právní úpravou v členských 
státech, zejména toho členského státu, kde 
mají své sídlo a pro tento účel by měly 
určit vhodnou právní formu, která musí 
odpovídat formě právnické osoby 
uznávané právním řádem tohoto 
členského státu.

(9) Evropské politické strany a evropské 
politické nadace by se, pokud jde o 
hmotná pravidla stanovená tímto 
nařízením, měly řídit stejnými právními 
předpisy jako ostatní evropské instituce, 
bez ohledu na to, v jakém členském státě 
mají své sídlo.

Or. de

Pozměňovací návrh 47
György Schöpflin, József Szájer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Evropské politické strany a evropské 
politické nadace by se měly řídit hmotnými 
pravidly stanovenými tímto nařízením a 
vnitrostátní právní úpravou v členských 
státech, zejména toho členského státu, kde 
mají své sídlo a pro tento účel by měly 

(9) Evropské politické strany a evropské 
politické nadace by se měly řídit hmotnými 
pravidly stanovenými tímto nařízením a 
v záležitostech, které nejsou upraveny 
tímto nařízením nebo jsou jím upraveny 
pouze částečně, vnitrostátní právní 
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určit vhodnou právní formu, která musí 
odpovídat formě právnické osoby 
uznávané právním řádem tohoto 
členského státu.

úpravou v členských státech, zejména toho 
členského státu, kde mají své sídlo.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Evropské politické strany a jejich 
přidružené evropské politické nadace, které 
si přejí získat uznání jako takových na 
evropské úrovni prostřednictvím 
evropského právního statusu a dostávat 
veřejné finanční prostředky ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie, by měly 
dodržovat určité zásady a splňovat určité 
podmínky. Zejména je nezbytné, aby 
evropské politické strany a jejich 
přidružené evropské politické nadace 
uctívaly hodnoty, na nichž je založena 
Evropská unie, a které jsou uvedeny v 
článku 2 Smlouvy o Evropské unii a v 
Listině základních práv Evropské unie.

(10) Evropské politické strany a jejich 
přidružené evropské politické nadace, které 
si přejí získat uznání jako takových na 
evropské úrovni prostřednictvím 
evropského právního statusu a dostávat 
veřejné finanční prostředky ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie, by měly 
dodržovat určité zásady a splňovat určité 
podmínky. Zejména je nezbytné, aby 
evropské politické strany a jejich 
přidružené evropské politické nadace 
uctívaly hodnoty, na nichž je založena 
Evropská unie, a které jsou uvedeny v 
článku 2 Smlouvy o Evropské unii a v 
Listině základních práv Evropské unie.
Aby byl zaručen pluralistický 
demokratický život v Evropské unii a aby 
bylo zajištěno, že se pravidla tohoto 
nařízení v oblasti transparentnosti a 
dohledu použijí na co nejvyšší počet 
spojenectví, neměl by práh pro registraci 
evropské politické strany souviset 
s předchozím volebním úspěchem, nýbrž 
by měl otevírat soutěž pro všechny 
formálně správně organizovaná 
nadnárodní politická spojenectví.

Or. en
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Pozměňovací návrh 49
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Měly by být stanoveny zásady a 
minimální požadavky týkající se řízení a 
vnitřní organizace evropských politických 
stran, zejména s cílem zajistit oddanost 
vysokým standardům vnitrostranické 
demokracie a jejich dodržování. Stanovy 
evropské politické strany nebo evropské 
politické nadace by měly obsahovat také 
několik základních správních a právních 
ustanovení.

(11) Měly by být stanoveny zásady a 
minimální požadavky týkající se řízení a 
vnitřní organizace evropských politických 
stran, zejména s cílem zajistit oddanost 
vysokým standardům vnitrostranické 
demokracie a jejich dodržování, především 
pokud jde o postupy, jakými mateřské 
politické strany vybírají kandidáty a 
sestavují kandidátní listiny pro volby do 
Evropského parlamentu. Stanovy 
evropské politické strany nebo evropské 
politické nadace by měly obsahovat také 
několik základních správních a právních 
ustanovení.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Způsobilost pro financování ze 
souhrnného rozpočtu Evropské unie by se 
měla omezit na evropské politické strany a 
jejich přidružené evropské politické 
nadace, které byly za takové uznány a 
získaly evropský právní status. Je nezbytné 
nejen zajistit, aby podmínky pro vytvoření 
evropské politické strany nebyly 
nepřiměřené, ale i aby organizovaná, 
seriózní spojení politických stran i 
fyzických osob působící na nadnárodní 
úrovni mohla tyto podmínky jednoduše 
splnit. Zároveň je třeba stanovit přiměřená 

(12) Způsobilost pro financování ze 
souhrnného rozpočtu Evropské unie by se 
měla omezit na evropské politické strany a 
jejich přidružené evropské politické 
nadace, které byly za takové uznány a 
získaly evropský právní status. Je nezbytné 
nejen zajistit, aby podmínky pro vytvoření 
evropské politické strany nebyly 
nepřiměřené, ale i aby organizovaná, 
seriózní spojení politických stran i 
fyzických osob působící na nadnárodní 
úrovni mohla tyto podmínky jednoduše 
splnit. Zároveň je třeba stanovit přiměřená 
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kritéria pro přidělování omezených 
prostředků z rozpočtu EU, která objektivně 
prokáží evropské ambice evropských 
politických stran a skutečnou volební 
podporu těchto stran. Nejlepším takovým 
kritériem a zároveň přesným ukazatelem 
úspěchu evropské politické strany u voličů 
je výsledek voleb do Evropského 
parlamentu, jichž se evropské politické 
strany podle tohoto nařízení musí účastnit.
Ten by měl zohledňovat úlohu Evropského 
parlamentu coby subjektu, který přímo 
zastupuje občany Unie ve smyslu čl. 10 
odst. 2 Smlouvy o Evropské unii, jakož i 
cíl evropských politických stran, totiž 
účastnit se plnohodnotně na 
demokratickém životě Unie a stát se 
aktivními hráči evropské zastupitelské 
demokracie, aby mohly být účinně 
vyjadřovány názory, stanoviska a politická 
vůle občanů Unie. Způsobilost 
k financování z souhrnného rozpočtu 
Evropské unie by se proto měla omezit jen 
na evropské politické strany, které jsou 
zastoupeny v Evropském parlamentu 
nejméně jedním ze svých členů, a na 
evropské politické nadace, které se o 
financování ucházejí prostřednictvím 
evropské politické strany, která je 
zastoupena v Evropském parlamentu 
alespoň jedním ze svých členů.

kritéria pro přidělování omezených 
prostředků z rozpočtu EU, která objektivně 
prokáží evropské ambice evropských 
politických stran a skutečnou volební 
podporu těchto stran. Nejlepším takovým 
kritériem a zároveň přesným ukazatelem 
úspěchu evropské politické strany u voličů 
je výsledek voleb do Evropského 
parlamentu, jichž se evropské politické 
strany podle tohoto nařízení musí účastnit.
Ten by měl zohledňovat úlohu Evropského 
parlamentu coby subjektu, který přímo 
zastupuje občany Unie ve smyslu čl. 10 
odst. 2 Smlouvy o Evropské unii, jakož i 
cíl evropských politických stran, totiž 
účastnit se plnohodnotně na 
demokratickém životě Unie a stát se 
aktivními hráči evropské zastupitelské 
demokracie, aby mohly být účinně 
vyjadřovány názory, stanoviska a politická 
vůle občanů Unie. Způsobilost 
k financování z souhrnného rozpočtu 
Evropské unie by se proto měla omezit jen 
na evropské politické strany, které jsou 
zastoupeny v Evropském parlamentu 
nejméně jedním ze svých členů nebo 
získaly v posledních volbách do 
Evropského parlamentu minimální 
volební podporu napříč významným 
počtem členských států, a na evropské 
politické nadace, které se o financování 
ucházejí prostřednictvím evropské 
politické strany, která je zastoupena v 
Evropském parlamentu alespoň jedním ze 
svých členů.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Způsobilost pro financování ze 
souhrnného rozpočtu Evropské unie by se 
měla omezit na evropské politické strany a 
jejich přidružené evropské politické 
nadace, které byly za takové uznány a 
získaly evropský právní status. Je nezbytné 
nejen zajistit, aby podmínky pro vytvoření 
evropské politické strany nebyly 
nepřiměřené, ale i aby organizovaná, 
seriózní spojení politických stran i 
fyzických osob působící na nadnárodní 
úrovni mohla tyto podmínky jednoduše 
splnit. Zároveň je třeba stanovit přiměřená
kritéria pro přidělování omezených
prostředků z rozpočtu EU, která objektivně 
prokáží evropské ambice evropských 
politických stran a skutečnou volební 
podporu těchto stran. Nejlepším takovým 
kritériem a zároveň přesným ukazatelem 
úspěchu evropské politické strany u voličů 
je výsledek voleb do Evropského 
parlamentu, jichž se evropské politické 
strany podle tohoto nařízení musí účastnit.
Ten by měl zohledňovat úlohu Evropského 
parlamentu coby subjektu, který přímo 
zastupuje občany Unie ve smyslu čl. 10 
odst. 2 Smlouvy o Evropské unii, jakož i 
cíl evropských politických stran, totiž 
účastnit se plnohodnotně na 
demokratickém životě Unie a stát se 
aktivními hráči evropské zastupitelské 
demokracie, aby mohly být účinně 
vyjadřovány názory, stanoviska a politická 
vůle občanů Unie. Způsobilost 
k financování z souhrnného rozpočtu 
Evropské unie by se proto měla omezit jen 
na evropské politické strany, které jsou 
zastoupeny v Evropském parlamentu 
nejméně jedním ze svých členů, a na 
evropské politické nadace, které se o 
financování ucházejí prostřednictvím 
evropské politické strany, která je 
zastoupena v Evropském parlamentu 
alespoň jedním ze svých členů.

(12) Způsobilost pro financování ze 
souhrnného rozpočtu Evropské unie by se 
měla omezit na registrované evropské 
politické strany a jejich přidružené 
evropské politické nadace. Je nezbytné 
nejen zajistit, aby podmínky pro vytvoření 
evropské politické strany nebyly 
nepřiměřené, ale i aby organizovaná, 
seriózní spojení politických stran i 
fyzických osob působící na nadnárodní 
úrovni mohla tyto podmínky jednoduše 
splnit. Zároveň je třeba stanovit kritéria pro 
přidělování prostředků z rozpočtu EU, 
která objektivně prokáží evropské ambice
evropských politických stran a skutečnou 
volební podporu těchto stran. Nejlepším 
takovým kritériem a zároveň přesným 
ukazatelem úspěchu evropské politické 
strany u voličů je výsledek voleb do 
Evropského parlamentu, jichž se evropské 
politické strany podle tohoto nařízení musí 
účastnit. Ten by měl zohledňovat úlohu 
Evropského parlamentu coby subjektu, 
který přímo zastupuje občany Unie ve 
smyslu čl. 10 odst. 2 Smlouvy o Evropské 
unii, jakož i vůli evropských politických 
stran, totiž účastnit se plnohodnotně na 
demokratickém životě Unie a stát se 
aktivními hráči evropské zastupitelské 
demokracie, aby mohly být účinně 
vyjadřovány názory, stanoviska a politická 
vůle občanů Unie. Způsobilost 
k financování z souhrnného rozpočtu 
Evropské unie by se proto měla omezit jen 
na evropské politické strany, které jsou 
zastoupeny v Evropském parlamentu 
nejméně jedním ze svých členů, a na 
evropské politické nadace, které se o 
financování ucházejí prostřednictvím 
evropské politické strany, která je 
zastoupena v Evropském parlamentu 
alespoň jedním ze svých členů.
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Pozměňovací návrh 52
Andrew Duff

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) V zájmu zvýšení transparentnosti 
financování evropských politických stran a 
aby se předešlo možnému zneužívání 
pravidel financování, by se na člena 
Evropského parlamentu, a to pouze pro 
účely financování, mělo pohlížet jako na 
člena pouze jedné evropské politické 
strany, která by měla být tou stranou, k níž 
je přidružena jeho celostátní nebo 
regionální politická strana k poslednímu 
dni lhůty pro podání žádostí o financování.

(13) V zájmu zvýšení transparentnosti 
uznávání a financování evropských 
politických stran a aby se předešlo 
možnému zneužívání pravidel financování, 
by se na člena Evropského parlamentu, a to 
pouze pro účely financování, mělo pohlížet 
jako na člena pouze jedné evropské 
politické strany, která by měla být tou 
stranou, k níž je přidružena jeho celostátní 
nebo regionální politická strana 
k poslednímu dni lhůty pro podání žádostí 
o financování.
(Tento bod odůvodnění se přesouvá pod 
bod 11a.)

Or. en

Pozměňovací návrh 53
György Schöpflin, József Szájer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Mnoho členských států poskytuje 
domácím politickým stranám a politickým 
nadacím výhodnější daňový režim pro 
dary, jak v postavení příjemců, tak dárců.
Vzhledem k potřebě podporovat rozvoj 
vlastních zdrojů evropských politických 
stran a evropských politických nadací je 
důležité, aby byl tento výhodnější daňový 
režim rovněž automaticky dostupný pro 

vypouští se
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evropské politické strany a nadace a jejich 
dárce, pokud jde o dary na vnitrostátní i 
přeshraniční úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Andrew Duff

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Evropské politické strany by měly mít 
možnost financovat kampaně vedené v 
souvislosti s volbami do Evropského 
parlamentu, zatímco financování a omezení 
volebních výdajů stran a kandidátů v těchto 
volbách by mělo být upraveno předpisy 
jednotlivých členských států. S cílem 
zvýšit evropské politické vědomí občanů 
Unie a podpořit transparentnost 
evropského volebního procesu, by 
evropské politické strany měly být 
povzbuzovány k tomu, aby ve volbách do 
Evropského parlamentu informovaly 
občany o vazbách mezi nimi a jejich 
přidruženými vnitrostátními politickými 
stranami a kandidáty.

(17) Evropské politické strany by měly mít 
možnost financovat kampaně vedené v 
souvislosti s volbami do Evropského 
parlamentu, zatímco financování a omezení 
volebních výdajů stran a kandidátů v těchto 
volbách by mělo být stanoveno akty 
v přenesené pravomoci. S cílem zvýšit 
evropské politické vědomí občanů Unie a 
podpořit transparentnost evropského 
volebního procesu, by evropské politické 
strany měly být povzbuzovány k tomu, aby 
ve volbách do Evropského parlamentu 
informovaly občany o vazbách mezi nimi a 
jejich přidruženými vnitrostátními 
politickými stranami a kandidáty.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Evropské politické strany by měly mít 
možnost financovat kampaně vedené v 
souvislosti s volbami do Evropského 

(17) Evropské politické strany by měly mít 
možnost financovat vlastní kampaně 
vedené v souvislosti s volbami do 
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parlamentu, zatímco financování a omezení 
volebních výdajů stran a kandidátů v těchto 
volbách by mělo být upraveno předpisy 
jednotlivých členských států. S cílem 
zvýšit evropské politické vědomí občanů 
Unie a podpořit transparentnost 
evropského volebního procesu, by 
evropské politické strany měly být 
povzbuzovány k tomu, aby ve volbách do 
Evropského parlamentu informovaly 
občany o vazbách mezi nimi a jejich 
přidruženými vnitrostátními politickými 
stranami a kandidáty.

Evropského parlamentu, zatímco 
financování a omezení volebních výdajů 
stran a kandidátů v těchto volbách by mělo 
být upraveno předpisy jednotlivých 
členských států. S cílem zvýšit evropské 
politické vědomí občanů Unie a podpořit 
transparentnost evropského volebního 
procesu, by evropské politické strany měly 
být povzbuzovány k tomu, aby ve volbách 
do Evropského parlamentu informovaly 
občany o vazbách mezi nimi a jejich 
přidruženými vnitrostátními politickými 
stranami a kandidáty.

Or. de

Pozměňovací návrh 56
Andrew Duff

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Evropské politické strany by měly 
být schopny financovat kampaně vedené 
v souvislosti s referendy konanými 
v jednom či několika členských státech, 
která se přímo týkají otázek souvisejících 
s Evropskou unií, zatímco financování a 
omezení volebních nákladů pro politické 
strany a kandidáty by v případě těchto 
kampaní k referendům mělo být 
stanoveno prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Andrew Duff

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Evropské politické strany by neměly 
přímo ani nepřímo financovat jiné politické 
strany a zejména ne vnitrostátní politické 
strany či kandidáty. Evropské politické 
nadace by neměly přímo ani nepřímo 
financovat evropské ani vnitrostátní 
politické strany či kandidáty. Kromě toho 
by evropské politické strany a jejich 
přidružené evropské politické nadace 
neměly financovat vnitrostátní kampaně k 
referendům. V těchto zásadách se promítá 
prohlášení č. 11 k článku 191 Smlouvy o 
založení Evropského společenství 
připojené k závěrečnému aktu Smlouvy z 
Nice.

(18) Evropské politické strany by neměly 
přímo ani nepřímo financovat jiné politické 
strany a zejména ne vnitrostátní politické 
strany či kandidáty. Evropské politické 
nadace by neměly přímo ani nepřímo 
financovat evropské ani vnitrostátní 
politické strany či kandidáty. Kromě toho 
by evropské politické strany a jejich 
přidružené evropské politické nadace 
neměly financovat vnitrostátní, regionální 
nebo místní kampaně k referendům, jež se 
netýkají otázek souvisejících s Evropskou 
unií.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Evropské politické strany by neměly
přímo ani nepřímo financovat jiné politické 
strany a zejména ne vnitrostátní politické 
strany či kandidáty. Evropské politické 
nadace by neměly přímo ani nepřímo 
financovat evropské ani vnitrostátní 
politické strany či kandidáty. Kromě toho 
by evropské politické strany a jejich 
přidružené evropské politické nadace 
neměly financovat vnitrostátní kampaně k 
referendům. V těchto zásadách se promítá 
prohlášení č. 11 k článku 191 Smlouvy o 
založení Evropského společenství 
připojené k závěrečnému aktu Smlouvy z 
Nice.

(18) Evropské politické strany nesmějí
přímo ani nepřímo financovat politické 
strany a zejména ne vnitrostátní politické 
strany či kandidáty. Evropské politické 
nadace nesmějí přímo ani nepřímo 
financovat evropské ani vnitrostátní 
politické strany či kandidáty. Kromě toho 
evropské politické strany a jejich 
přidružené evropské politické nadace 
nesmějí financovat kampaně k referendům
na vnitrostátní či regionální úrovni, která 
mají pouze vnitrostátní či regionální 
dosah. V těchto zásadách se promítá 
prohlášení č. 11 k článku 191 Smlouvy o 
založení Evropského společenství 
připojené k závěrečnému aktu Smlouvy z 
Nice.
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Pozměňovací návrh 59
Andrew Duff

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Z důvodů transparentnosti a s cílem 
posílit kontrolu a demokratické skládání 
účtů evropských politických stran a 
evropských politických nadací by měly být 
zveřejňovány informace, které jsou 
považovány za závažný veřejný zájem, 
zejména informace o jejich stanovách, 
členech, účetních závěrkách, dárcích a 
darech (příspěvcích) a grantech z rozpočtu 
Unie, jakož i informace týkající se 
rozhodnutí Evropského parlamentu o 
registraci, financování a sankcích. Zřízení 
regulatorního rámce, který zajistí veřejnou 
dostupnost těchto informací, je 
nejúčinnějším prostředkem, jak zajistit 
stejné podmínky a spravedlivou soutěž 
politických sil a jak podpořit otevřený, 
transparentní a demokratický legislativní a 
volební proces a tím posilovat důvěru 
občanů a voličů v evropskou zastupitelskou 
demokracii a v širším pojetí předcházet 
korupci a zneužívání moci. V souladu se 
zásadou proporcionality by se povinnost 
zveřejňovat totožnost fyzických osob 
neměla vztahovat na ty členy evropských 
politických stran, kteří ke zveřejnění 
nedali výslovný souhlas, ani na dary do 
hodnoty 1 000 EUR včetně za rok a od 
jednoho dárce. Stejně tak v souladu se 
zásadou proporcionality by měly být 
informace o darech zveřejňovány jednou 
ročně, kromě období volebních kampaní do 
Evropského parlamentu nebo darů nad 
12 000 EUR, u nichž by ke zveřejnění 
mělo dojít rychle.

(19) Z důvodů transparentnosti a s cílem 
posílit kontrolu a demokratické skládání 
účtů evropských politických stran a 
evropských politických nadací by měly být 
zveřejňovány informace, které jsou 
považovány za závažný veřejný zájem, 
zejména informace o jejich stanovách, 
členech, účetních závěrkách, dárcích a 
darech (příspěvcích) a grantech z rozpočtu 
Unie, jakož i informace týkající se 
rozhodnutí Evropského parlamentu o 
registraci, financování a sankcích. Zřízení 
regulatorního rámce, který zajistí veřejnou 
dostupnost těchto informací, je 
nejúčinnějším prostředkem, jak zajistit 
stejné podmínky a spravedlivou soutěž 
politických sil a jak podpořit otevřený, 
transparentní a demokratický legislativní a 
volební proces a tím posilovat důvěru 
občanů a voličů v evropskou zastupitelskou 
demokracii a v širším pojetí předcházet 
korupci a zneužívání moci. Politické 
strany by měly mít povinnost zveřejňovat 
totožnost svých funkcionářů a sponzorů, 
kteří za rok darují částku 5 000 eur či 
vyšší. Stejně tak v souladu se zásadou 
proporcionality by měly být informace o 
darech zveřejňovány jednou ročně, kromě 
období volebních kampaní do Evropského 
parlamentu nebo darů nad 12 000 EUR, u 
nichž by ke zveřejnění mělo dojít rychle.
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Pozměňovací návrh 60
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Z důvodů transparentnosti a s cílem 
posílit kontrolu a demokratické skládání 
účtů evropských politických stran a 
evropských politických nadací by měly být 
zveřejňovány informace, které jsou 
považovány za závažný veřejný zájem, 
zejména informace o jejich stanovách, 
členech, účetních závěrkách, dárcích a 
darech (příspěvcích) a grantech z rozpočtu 
Unie, jakož i informace týkající se 
rozhodnutí Evropského parlamentu o 
registraci, financování a sankcích. Zřízení 
regulatorního rámce, který zajistí veřejnou 
dostupnost těchto informací, je 
nejúčinnějším prostředkem, jak zajistit 
stejné podmínky a spravedlivou soutěž 
politických sil a jak podpořit otevřený, 
transparentní a demokratický legislativní a 
volební proces a tím posilovat důvěru 
občanů a voličů v evropskou zastupitelskou 
demokracii a v širším pojetí předcházet 
korupci a zneužívání moci. V souladu se 
zásadou proporcionality by se povinnost
zveřejňovat totožnost fyzických osob 
neměla vztahovat na ty členy evropských 
politických stran, kteří ke zveřejnění 
nedali výslovný souhlas, ani na dary do 
hodnoty 1 000 EUR včetně za rok a od 
jednoho dárce. Stejně tak v souladu se 
zásadou proporcionality by měly být
informace o darech zveřejňovány jednou 
ročně, kromě období volebních kampaní 
do Evropského parlamentu nebo darů nad 
12 000 EUR, u nichž by ke zveřejnění 
mělo dojít rychle.

(19) Z důvodů transparentnosti a s cílem 
posílit kontrolu a demokratické skládání 
účtů evropských politických stran a 
evropských politických nadací by měly být 
zveřejňovány informace, které jsou 
považovány za závažný veřejný zájem, 
zejména stanovy, program se základními 
požadavky, cíli a hodnotami strany, účetní 
závěrky, dárce a dary (příspěvky) a granty
z rozpočtu Unie, jakož i informace týkající 
se členů a počtů členů strany, rozhodnutí 
Evropského parlamentu o registraci, 
financování a sankcích. Zřízení 
regulatorního rámce, který zajistí veřejnou 
dostupnost těchto informací, je 
nejúčinnějším prostředkem, jak zajistit 
stejné podmínky a spravedlivou soutěž 
politických sil a jak podpořit otevřený, 
transparentní a demokratický legislativní a 
volební proces a tím posilovat důvěru 
občanů a voličů v evropskou zastupitelskou 
demokracii a v širším pojetí předcházet 
korupci a zneužívání moci. Není 
stanovena povinnost zveřejňovat totožnost 
fyzických osob, které jsou členy 
evropských politických stran. Dary 
v hodnotě od 500 EUR včetně za rok a od 
jednoho dárce se zveřejní. Informace o 
darech jsou zveřejňovány každého půl 
roku. V období volebních kampaní do 
Evropského parlamentu nebo u darů nad 
2 000 EUR platí povinnost rychlého 
zveřejnění.
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Or. de

Pozměňovací návrh 61
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Z důvodů transparentnosti a s cílem 
posílit kontrolu a demokratické skládání 
účtů evropských politických stran a 
evropských politických nadací by měly být 
zveřejňovány informace, které jsou 
považovány za závažný veřejný zájem, 
zejména informace o jejich stanovách, 
členech, účetních závěrkách, dárcích a 
darech (příspěvcích) a grantech z rozpočtu 
Unie, jakož i informace týkající se 
rozhodnutí Evropského parlamentu o 
registraci, financování a sankcích. Zřízení 
regulatorního rámce, který zajistí veřejnou 
dostupnost těchto informací, je 
nejúčinnějším prostředkem, jak zajistit 
stejné podmínky a spravedlivou soutěž 
politických sil a jak podpořit otevřený, 
transparentní a demokratický legislativní a 
volební proces a tím posilovat důvěru 
občanů a voličů v evropskou zastupitelskou 
demokracii a v širším pojetí předcházet 
korupci a zneužívání moci. V souladu se 
zásadou proporcionality by se povinnost 
zveřejňovat totožnost fyzických osob 
neměla vztahovat na ty členy evropských 
politických stran, kteří ke zveřejnění nedali 
výslovný souhlas, ani na dary do hodnoty 
1 000 EUR včetně za rok a od jednoho 
dárce. Stejně tak v souladu se zásadou 
proporcionality by měly být informace o 
darech zveřejňovány jednou ročně, kromě 
období volebních kampaní do Evropského 
parlamentu nebo darů nad 12 000 EUR, u 
nichž by ke zveřejnění mělo dojít rychle.

(19) Z důvodů transparentnosti a s cílem 
posílit kontrolu a demokratické skládání 
účtů evropských politických stran a 
evropských politických nadací by měly být 
zveřejňovány informace, které jsou 
považovány za závažný veřejný zájem, 
zejména informace o jejich stanovách, 
členech, účetních závěrkách, dárcích a 
darech (příspěvcích) a grantech z rozpočtu 
Unie, jakož i informace týkající se 
rozhodnutí Evropského parlamentu o 
registraci, financování a sankcích. Zřízení 
regulatorního rámce, který zajistí veřejnou 
dostupnost těchto informací, je 
nejúčinnějším prostředkem, jak zajistit 
stejné podmínky a spravedlivou soutěž 
politických sil a jak podpořit otevřený, 
transparentní a demokratický legislativní a 
volební proces a tím posilovat důvěru 
občanů a voličů v evropskou zastupitelskou 
demokracii a v širším pojetí předcházet 
korupci a zneužívání moci. V souladu se 
zásadou proporcionality by se povinnost 
zveřejňovat totožnost fyzických osob 
neměla vztahovat na ty členy evropských 
politických stran, kteří ke zveřejnění nedali 
výslovný souhlas, ani na dary do hodnoty 
1 000 EUR včetně za rok a od jednoho 
dárce. Stejně tak v souladu se zásadou 
proporcionality by měly být informace o 
darech zveřejňovány jednou ročně, kromě 
období volebních kampaní do Evropského 
parlamentu nebo darů nad 2 000 EUR, u 
nichž by ke zveřejnění mělo dojít rychle.

Or. en
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Pozměňovací návrh 62
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Na zpracovávání osobních údajů 
Evropským parlamentem a výborem 
složeným z nezávislých osobností se při 
uplatňování tohoto nařízení použije 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů orgány a 
institucemi Společenství a o volném 
pohybu těchto údajů.

(21) Na zpracovávání osobních údajů 
institucemi EU, jež provádějí registraci 
evropských politických stran a evropských 
politických nadací, jakož i její ověřování, 
se při uplatňování tohoto nařízení použije 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů orgány a 
institucemi Společenství a o volném 
pohybu těchto údajů.

Or. de

Pozměňovací návrh 63
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) V zájmu právní jistoty je vhodné 
vysvětlit, že Evropský parlament, evropské 
politické strany a evropské politické 
nadace, vnitrostátní orgány příslušné 
k výkonu kontroly toho, co souvisí 
s financováním evropských politických 
stran a evropských politických nadací, a 
další příslušné třetí strany, o nichž se 
zmiňuje nebo které stanoví toto nařízení, 
jsou správci údajů ve smyslu nařízení (ES) 
č. 45/2001 nebo směrnice 95/46/ES.
Rovněž je nutné upřesnit maximální lhůtu, 
po kterou mohou přechovávat osobní 
údaje shromážděné za účelem zajištění 

(23) V zájmu právní jistoty je vhodné 
vysvětlit, že Evropský parlament, evropské 
politické strany a evropské politické 
nadace, vnitrostátní orgány příslušné 
k výkonu kontroly toho, co souvisí 
s financováním evropských politických 
stran a evropských politických nadací, a 
další příslušné třetí strany, o nichž se 
zmiňuje nebo které stanoví toto nařízení, 
jsou správci údajů ve smyslu nařízení (ES) 
č. 45/2001 nebo směrnice 95/46/ES.
Rovněž je nutné upřesnit maximální lhůtu, 
po kterou se přechovávají osobní údaje 
shromážděné v souvislosti s dokumentací 
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legality, správnosti a transparentnosti 
financování evropských politických stran a 
evropských politických nadací a členství v 
evropských politických stranách.
V postavení správce údajů mají Evropský 
parlament, evropské politické strany a 
evropské politické nadace, příslušné 
vnitrostátní orgány a příslušné třetí strany 
přijmout všechna příslušná opatření, aby 
splnily povinnosti uložené nařízením (ES) 
č. 45/2001 a směrnicí 95/46/ES, zejména 
povinnosti spojené s oprávněním 
zpracovávat osobní údaje, bezpečností 
zpracování, poskytováním informací a s 
právy subjektů údajů na přístup ke svým 
osobním údajům stejně jako na jejich 
opravu a vymazání.

darů a za účelem zajištění legality, 
správnosti a transparentnosti financování 
evropských politických stran a evropských 
politických nadací a členství v evropských 
politických stranách. V postavení správce 
údajů mají Evropský parlament, evropské 
politické strany a evropské politické 
nadace, příslušné vnitrostátní orgány a 
příslušné třetí strany přijmout všechna 
příslušná opatření, aby splnily povinnosti 
uložené nařízením (ES) č. 45/2001 a 
směrnicí 95/46/ES, zejména povinnosti 
spojené s oprávněním zpracovávat osobní 
údaje, bezpečností zpracování, 
poskytováním informací a s právy subjektů 
údajů na přístup ke svým osobním údajům 
stejně jako na jejich opravu a vymazání.

Or. de

Pozměňovací návrh 64
Louis Michel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Budou stanovena zvláštní pravidla a 
postupy pro rozdělování rozpočtových 
prostředků, které jsou každý rok k 
dispozici ze souhrnného rozpočtu Evropské 
unie, a to s ohledem na jedné straně na 
počet příjemců a na druhé straně na podíl 
zvolených členů do Evropského 
parlamentu každé dotované evropské 
politické strany, a v širším pojetí i její 
příslušné přidružené evropské politické 
nadace. Tato pravidla zajistí plnou 
transparentnost, vedení účetnictví, audit a 
finanční kontrolu evropských politických 
stran a jejich přidružených evropských 
politických nadací a audity vykonávané 
Evropským parlamentem a Účetním 
dvorem, jakož i přiměřené sankce, včetně 
pro případ porušení hodnot, na kterých je 

(25) Budou stanovena zvláštní pravidla a 
postupy pro rozdělování rozpočtových 
prostředků, které jsou každý rok k 
dispozici ze souhrnného rozpočtu Evropské 
unie, a to s ohledem na jedné straně na 
počet příjemců a na druhé straně na podíl 
zvolených členů do Evropského 
parlamentu každé dotované evropské 
politické strany, a v širším pojetí i její 
příslušné přidružené evropské politické 
nadace. Tato pravidla zajistí plnou 
transparentnost, vedení účetnictví, audit a 
finanční kontrolu evropských politických 
stran a jejich přidružených evropských 
politických nadací a audity vykonávané 
Evropským parlamentem a společným 
výborem Evropského parlamentu a 
Účetního dvora, jakož i přiměřené sankce, 
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Unie založena, evropskou politickou 
stranou nebo evropskou politickou nadací.

včetně pro případ porušení hodnot, na 
kterých je Unie založena, evropskou 
politickou stranou nebo evropskou 
politickou nadací.

Or. fr

Pozměňovací návrh 65
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Budou stanovena zvláštní pravidla a 
postupy pro rozdělování rozpočtových 
prostředků, které jsou každý rok k 
dispozici ze souhrnného rozpočtu Evropské 
unie, a to s ohledem na jedné straně na 
počet příjemců a na druhé straně na podíl 
zvolených členů do Evropského 
parlamentu každé dotované evropské 
politické strany, a v širším pojetí i její 
příslušné přidružené evropské politické 
nadace. Tato pravidla zajistí plnou 
transparentnost, vedení účetnictví, audit a 
finanční kontrolu evropských politických 
stran a jejich přidružených evropských 
politických nadací a audity vykonávané 
Evropským parlamentem a Účetním 
dvorem, jakož i přiměřené sankce, včetně
pro případ porušení hodnot, na kterých je 
Unie založena, evropskou politickou 
stranou nebo evropskou politickou nadací.

(25) Budou stanovena zvláštní pravidla a 
postupy pro rozdělování rozpočtových 
prostředků, které jsou každý rok k 
dispozici ze souhrnného rozpočtu Evropské 
unie, a to s ohledem na jedné straně na 
počet příjemců a na druhé straně na podíl 
zvolených členů do Evropského 
parlamentu každé dotované evropské 
politické strany, a v širším pojetí i její 
příslušné přidružené evropské politické 
nadace. Tato pravidla zajistí plnou 
transparentnost, vedení účetnictví, audit a 
finanční kontrolu evropských politických 
stran a jejich přidružených evropských 
politických nadací a audity vykonávané 
Evropským účetním dvorem, jakož i 
přiměřené sankce pro případ porušení 
finančních předpisů Evropské unie
evropskou politickou stranou nebo 
evropskou politickou nadací.

Or. de

Pozměňovací návrh 66
Andrew Duff

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Budou stanovena zvláštní pravidla a 
postupy pro rozdělování rozpočtových 
prostředků, které jsou každý rok k 
dispozici ze souhrnného rozpočtu Evropské 
unie, a to s ohledem na jedné straně na 
počet příjemců a na druhé straně na podíl 
zvolených členů do Evropského 
parlamentu každé dotované evropské 
politické strany, a v širším pojetí i její 
příslušné přidružené evropské politické 
nadace. Tato pravidla zajistí plnou 
transparentnost, vedení účetnictví, audit a 
finanční kontrolu evropských politických 
stran a jejich přidružených evropských 
politických nadací a audity vykonávané 
Evropským parlamentem a Účetním 
dvorem, jakož i přiměřené sankce, včetně 
pro případ porušení hodnot, na kterých je 
Unie založena, evropskou politickou 
stranou nebo evropskou politickou nadací.

(25) Budou stanovena zvláštní pravidla a 
postupy pro rozdělování rozpočtových 
prostředků, které jsou každý rok k 
dispozici ze souhrnného rozpočtu Evropské 
unie, a to s ohledem na jedné straně na 
počet příjemců a na druhé straně na podíl 
zvolených členů do Evropského 
parlamentu každé dotované evropské 
politické strany, a v širším pojetí i její 
příslušné přidružené evropské politické 
nadace. Tato pravidla zajistí plnou 
transparentnost, vedení účetnictví, audit a 
finanční kontrolu evropských politických 
stran a jejich přidružených evropských 
politických nadací a audity vykonávané 
Evropským parlamentem a Účetním 
dvorem, jakož i přiměřené sankce, včetně 
pro případ porušení hodnot, na kterých je 
Unie založena, evropskou politickou 
stranou nebo evropskou politickou nadací.
Evropský parlament by měl vytvořit 
poradní výbor složený z nezávislých 
význačných osobností.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Evropský parlament by měl 
pravidelně prověřovat, zda jsou nadále 
plněny podmínky a požadavky týkající se 
registrace a financování evropských 
politických stran a evropských politických 
nadací. Měl by tak činit jednou ročně nebo 
po zdůvodněné žádosti některé fyzické či 
právnické osoby. Rozhodnutí týkající se 
uctívání hodnot, na kterých je Unie 

(26) Evropský úřad pro boj proti 
podvodům by měl pravidelně prověřovat, 
zda jsou nadále plněny podmínky a 
požadavky týkající se registrace a 
financování evropských politických stran a 
evropských politických nadací. Měl by tak 
činit jednou ročně nebo po zdůvodněné 
žádosti některé fyzické či právnické osoby.
Rozhodnutí týkající se uctívání hodnot, na 
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založena, by se měla přijímat pouze v 
souladu s postupem určeným speciálně k 
tomuto účelu a po konzultaci s výborem 
složeným z nezávislých osobností.

kterých je Unie založena, by se měla 
přijímat pouze v souladu s postupem 
určeným speciálně k tomuto účelu a po 
konzultaci s výborem složeným z 
nezávislých osobností.

Or. en

Odůvodnění

Evropský parlament není jakožto politický orgán vhodným subjektem pro registraci politické 
strany, posuzování činnosti, ukládání sankcí či zrušení. Tyto úkoly by měl plnit nepolitický 
orgán, který k tomu má technické a právní odborné zázemí.

Pozměňovací návrh 68
Andrew Duff

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Evropský parlament by měl pravidelně 
prověřovat, zda jsou nadále plněny 
podmínky a požadavky týkající se 
registrace a financování evropských 
politických stran a evropských politických 
nadací. Měl by tak činit jednou ročně nebo
po zdůvodněné žádosti některé fyzické či 
právnické osoby. Rozhodnutí týkající se 
uctívání hodnot, na kterých je Unie 
založena, by se měla přijímat pouze v 
souladu s postupem určeným speciálně k 
tomuto účelu a po konzultaci s výborem 
složeným z nezávislých osobností.

(26) Evropský parlament by měl pravidelně 
prověřovat, zda jsou nadále plněny 
podmínky a požadavky týkající se 
registrace a financování evropských 
politických stran a evropských politických 
nadací. Měl by tak činit pravidelně, jakož i
po zdůvodněné žádosti některé fyzické či 
právnické osoby. Parlament by měl 
zveřejnit svou prověrku spolu s veškerou 
příslušnou dokumentací, která mu byla 
předložena politickými stranami.
Rozhodnutí týkající se uctívání hodnot, na 
kterých je Unie založena, by se měla 
přijímat pouze v souladu s postupem 
určeným speciálně k tomuto účelu a po 
konzultaci s výborem složeným z 
nezávislých osobností.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Gerald Häfner
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Evropský parlament by měl pravidelně 
prověřovat, zda jsou nadále plněny 
podmínky a požadavky týkající se 
registrace a financování evropských 
politických stran a evropských politických 
nadací. Měl by tak činit jednou ročně nebo 
po zdůvodněné žádosti některé fyzické či 
právnické osoby. Rozhodnutí týkající se 
uctívání hodnot, na kterých je Unie 
založena, by se měla přijímat pouze v 
souladu s postupem určeným speciálně k 
tomuto účelu a po konzultaci s výborem 
složeným z nezávislých osobností.

(26) Evropský parlament by měl pravidelně 
prověřovat, zda jsou nadále plněny 
podmínky a požadavky týkající se 
registrace a financování evropských 
politických stran a evropských politických 
nadací. Měl by tak činit jednou ročně nebo 
po zdůvodněné žádosti některé fyzické či 
právnické osoby. Rozhodnutí týkající se 
uctívání hodnot, na kterých je Unie 
založena, by se měla přijímat pouze v 
souladu s postupem určeným speciálně k 
tomuto účelu a po konzultaci s poradním 
výborem kompetentních odborníků 
členských států v oblasti právní úpravy 
politických stran a volebních postupů 
(Poradní výbor pro regulaci evropských 
politických stran). Proti rozhodnutí 
přiznat či odejmout status evropské 
politické strany nebo evropské politické 
nadace se lze odvolat k Soudnímu dvoru 
Evropské unie v souladu s článkem 263 
SFEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Evropský parlament by měl 
pravidelně prověřovat, zda jsou nadále 
plněny podmínky a požadavky týkající se 
registrace a financování evropských 
politických stran a evropských politických 
nadací. Měl by tak činit jednou ročně nebo 
po zdůvodněné žádosti některé fyzické či 

(26) Evropský účetní dvůr by měl při 
plnění své úlohy nezávislého strážce 
finančních zájmů občanů Unie v rámci 
svých úkolů pravidelně prověřovat, zda 
jsou nadále plněny podmínky a požadavky 
týkající se financování evropských 
politických stran a evropských politických 
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právnické osoby. Rozhodnutí týkající se 
uctívání hodnot, na kterých je Unie 
založena, by se měla přijímat pouze v 
souladu s postupem určeným speciálně k 
tomuto účelu a po konzultaci s výborem 
složeným z nezávislých osobností.

nadací a zda tyto strany a nadace 
zákonným a řádným způsobem 
vynakládají a evidují příslušné finanční 
prostředky a zda o nich náležitě podávají 
zprávy. Měl by tak činit jednou ročně nebo 
po zdůvodněné žádosti některé fyzické či 
právnické osoby.
Rozhodnutí týkající se uctívání hodnot, na 
kterých je Unie založena, a jež mohou 
v důsledku vést k pravomocnému odnětí 
registrace a právního statusu evropského 
politické strany nebo evropské politické 
nadace, by měla být z důvodu, že se jedná 
o hodnotu vyžadující zvláštní ochranu a 
chráněnou v rámci svobody 
shromažďování a sdružování čl. 12 odst. 1 
Listiny základních práv Evropské unie, 
přijímána pouze v souladu s postupem 
určeným speciálně k tomuto účelu v rámci 
odpovědnosti Soudního dvora Evropské 
unie.

Or. de

Pozměňovací návrh 71
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Technická pomoc, kterou má 
Evropský parlament poskytovat 
evropským politickým stranám, by se měla 
řídit zásadou rovného zacházení, měla by 
být fakturována a hrazena a měly by se o ní 
podávat pravidelné veřejně přístupné 
zprávy.

(27) Technická pomoc, kterou mají 
evropské instituce poskytovat evropským 
politickým stranám, by se měla řídit 
zásadou rovného zacházení, měla by být 
fakturována a hrazena a dotčená instituce 
by o ní měla podávat pravidelné veřejně 
přístupné zprávy.

Or. de
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Pozměňovací návrh 72
György Schöpflin, József Szájer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Uplatňování klíčových aspektů tohoto 
nařízení by mělo být prezentováno na 
speciální internetové stránce a mělo by být 
prozkoumáno ve výroční zprávě 
Evropského parlamentu, která by měla být 
zveřejněna.

(28) Uplatňování klíčových aspektů tohoto 
nařízení by mělo být prezentováno na 
speciální internetové stránce a mělo by být 
prozkoumáno ve výroční zprávě 
Evropského parlamentu, která by měla být 
zveřejněna v tištěné i on-line podobě.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) „politickou stranou“ sdružení občanů, 
jež sleduje politické cíle;

(1) „politickou stranou“ dobrovolné 
sdružení občanů, kteří sdílejí společné 
hodnoty a kteří mají volební právo pro 
volby do Evropského parlamentu, jež 
sleduje politické cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) „politickým spojenectvím“ 
strukturovaná spolupráce mezi politickými 
stranami a/nebo fyzickými osobami z 

(2) „politickým spojenectvím“ 
strukturovaná spolupráce mezi politickými 
stranami z různých členských států;
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různých členských států;

Or. de

Pozměňovací návrh 75
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) „politickým spojenectvím“ 
strukturovaná spolupráce mezi politickými 
stranami a/nebo fyzickými osobami z 
různých členských států;

(2) „politickým spojenectvím“ 
strukturovaná vazba mezi politickými 
stranami a/nebo fyzickými osobami z 
různých členských států;

Or. es

Pozměňovací návrh 76
Andrew Duff

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) „evropskou politickou stranou“ 
„politické spojenectví“, které sleduje 
politické cíle a je zaregistrováno u 
Evropského parlamentu v souladu s 
podmínkami a postupy stanovenými v 
tomto nařízení;

(3) „evropskou politickou stranou“ 
„politické spojenectví“, které sleduje 
politické cíle tím, že se v kampani pro 
volby do Evropského parlamentu uchází o 
hlasy a křesla, podporuje kandidáty do 
Evropské komise a vede kampaně 
v referendech o otázkách týkajících se 
Evropské unie; evropská politická strana
je zaregistrována u Evropského 
parlamentu v souladu s podmínkami a 
postupy stanovenými v tomto nařízení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 77
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) „členskou stranou“ politická strana 
či politické spojenectví, jež náleží 
k evropské politické straně;

Or. de

Pozměňovací návrh 78
Návrh usnesení

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) „jednotlivými členy“ fyzické osoby, 
jež přímo příslušejí k evropské politické 
straně, pokud to připouštějí její stanovy;

Or. de

Pozměňovací návrh 79
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) slouží jako rámec, v němž mohou na 
evropské úrovni společně pracovat 
vnitrostátní politické nadace, členové 
akademické obce a další subjekty;

d) slouží jako rámec, v němž mohou na 
evropské úrovni společně pracovat 
vnitrostátní a regionální politické nadace, 
členové akademické obce a další subjekty;

Or. es
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Pozměňovací návrh 80
Andrew Duff

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) „regionálním parlamentem“ nebo 
„regionálním shromážděním“ subjekt, 
jehož členové buď mají volební mandát 
v některém regionu nebo se politicky 
zodpovídají nějakému volenému 
shromáždění;

(5) „regionálním parlamentem“ nebo 
„regionálním shromážděním“ subjekt se 
zákonodárnými pravomocemi podle 
ústavního zákona členského státu, který 
byl oznámen Evropskému parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) „regionálním parlamentem“ nebo 
„regionálním shromážděním“ subjekt, 
jehož členové buď mají volební mandát v 
některém regionu nebo se politicky 
zodpovídají nějakému volenému 
shromáždění;

(5) „regionálním parlamentem“ nebo 
„regionálním shromážděním“ subjekt
územního samosprávného celku na 
úrovni bezprostředně pod úrovní 
celostátní, který je nadán zákonodárnými 
pravomocemi;

Or. de

Odůvodnění

Tato definice regionu je převzata z „Prohlášení o regionalismu v Evropě“ vydaného 
Shromážděním evropských regionů.

Pozměňovací návrh 82
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) „regionálním parlamentem“ nebo 
„regionálním shromážděním“ subjekt, 
jehož členové buď mají volební mandát 
v některém regionu nebo se politicky 
zodpovídají nějakému volenému 
shromáždění;

(5) „regionálním parlamentem“ nebo 
„regionálním shromážděním“ subjekt se 
zákonodárnými pravomocemi v rámci 
platné vnitrostátní právní úpravy, který je 
oznámen Evropskému parlamentu;

Or. es

Pozměňovací návrh 83
Andrew Duff

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) „darem“ nabídka hotovosti a jiných 
nepeněžních darů (zboží, služby), které 
představují hospodářskou výhodu pro 
dotyčnou evropskou politickou stranu nebo 
evropskou politickou nadaci.

(7) „darem“ nabídka hotovosti a jiných
nepeněžních darů (zboží, služby), které 
představují finanční výhodu pro dotyčnou 
evropskou politickou stranu nebo 
evropskou politickou nadaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) „darem“ nabídka hotovosti a jiných 
nepeněžních darů (zboží, služby), které 
představují hospodářskou výhodu pro 
dotyčnou evropskou politickou stranu nebo 
evropskou politickou nadaci.

(7) „darem“ nabídka hotovosti a jiných 
nepeněžních darů (zboží, služby), které 
představují hospodářskou výhodu pro 
dotyčnou evropskou politickou stranu nebo 
evropskou politickou nadaci; příspěvky 
na organizaci společných aktivit se 
nepovažují za dary.



AM\924360CS.doc 33/176 PE504.068v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Alain Lamassoure

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Politické spojenectví, jak je definováno
v čl. 2 odst. 2 může žádat o registraci svých 
stanov evropské politické strany u 
Evropského parlamentu za těchto 
podmínek:

1. Politická strana nebo politické 
spojenectví, jak jsou definovány v čl. 2 
bodě 1 a 2, mohou žádat o registraci svých 
stanov evropské politické strany u 
Evropského parlamentu za těchto 
podmínek:

Or. fr

Pozměňovací návrh 86
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Politické spojenectví, jak je definováno 
v čl. 2 odst. 2 může žádat o registraci svých 
stanov evropské politické strany u 
Evropského parlamentu za těchto 
podmínek:

1. Politické spojenectví, jak je definováno 
v čl. 2 odst. 2 může žádat o registraci svých 
stanov evropské politické strany u 
Evropského úřadu pro boj proti podvodům
za těchto podmínek:

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) nesmí sledovat ziskové cíle.

Or. de

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh č. 102.

Pozměňovací návrh 88
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) musí být alespoň v jedné čtvrtině 
členských států zastoupeno poslanci 
Evropského parlamentu nebo v 
celostátních parlamentech, regionálních 
parlamentech nebo v regionálních 
shromážděních, nebo

vypouští se

muselo obdržet alespoň v jedné čtvrtině 
členských států nejméně tři procenta 
hlasů odevzdaných v každém z nich při 
posledních volbách do Evropského 
parlamentu,

Or. de

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh č. 101.

Pozměňovací návrh 89
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) musí být alespoň v jedné čtvrtině 
členských států zastoupeno poslanci 
Evropského parlamentu nebo v 
celostátních parlamentech, regionálních 
parlamentech nebo v regionálních 
shromážděních, nebo

b) musí sestávat z členských organizací, 
které jsou právně uznány jako politické
strany nebo jimž bylo povoleno účastnit se 
voleb jako politické strany na vnitrostátní 
nebo regionální úrovni alespoň v jedné 
čtvrtině členských států,

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Andrew Duff

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) musí být alespoň v jedné čtvrtině
členských států zastoupeno poslanci 
Evropského parlamentu nebo v 
celostátních parlamentech, regionálních 
parlamentech nebo v regionálních 
shromážděních, nebo

b) musí být alespoň v jedné třetině
členských států zastoupeno poslanci 
Evropského parlamentu nebo v 
celostátních parlamentech, regionálních 
parlamentech nebo v regionálních 
shromážděních, nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) musí být alespoň v jedné čtvrtině
členských států zastoupeno poslanci 
Evropského parlamentu nebo v 
celostátních parlamentech, regionálních 
parlamentech nebo v regionálních 
shromážděních, nebo

b) musí být alespoň v jedné pětině
členských států zastoupeno poslanci 
Evropského parlamentu nebo v 
celostátních parlamentech, regionálních 
parlamentech nebo v regionálních 
shromážděních, nebo

Or. de
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Pozměňovací návrh 92
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) musí být alespoň v jedné čtvrtině 
členských států zastoupeno poslanci 
Evropského parlamentu nebo v 
celostátních parlamentech, regionálních 
parlamentech nebo v regionálních 
shromážděních, nebo

b) musí být alespoň v jedné čtvrtině 
členských států zastoupeno poslanci 
Evropského parlamentu nebo v 
celostátních parlamentech, regionálních 
parlamentech nebo v regionálních 
shromážděních, jež mají zákonodárné 
pravomoci v rámci platné vnitrostátní 
právní úpravy a které byly jako takové 
oznámeny Evropskému parlamentu, nebo

Or. es

Pozměňovací návrh 93
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

muselo obdržet alespoň v jedné čtvrtině 
členských států nejméně tři procenta 
hlasů odevzdaných v každém z nich při 
posledních volbách do Evropského 
parlamentu,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Manfred Weber

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

muselo obdržet alespoň v jedné čtvrtině 
členských států nejméně tři procenta hlasů 
odevzdaných v každém z nich při 
posledních volbách do Evropského 
parlamentu,

muselo obdržet alespoň v jedné čtvrtině 
členských států nejméně tři procenta hlasů 
odevzdaných v každém z nich při 
posledních volbách do Evropského 
parlamentu, nebo

Or. de

Odůvodnění

Logický důsledek pozměňovacího návrhu k čl. 3 odst. 1 písm. b) pododstavci 2a (nový).

Pozměňovací návrh 95
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

muselo obdržet alespoň v jedné čtvrtině
členských států nejméně tři procenta hlasů 
odevzdaných v každém z nich při 
posledních volbách do Evropského 
parlamentu,

muselo obdržet alespoň v jedné pětině
členských států nejméně tři procenta hlasů 
odevzdaných v každém z nich při 
posledních volbách do Evropského 
parlamentu,

Or. de

Pozměňovací návrh 96
Manfred Weber

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

tvoří je celostátně uznané strany v 
nejméně jedné třetině členských států.

Or. de
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Pozměňovací návrh 97
Zbigniew Ziobro

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) musí dodržovat zejména ve svém 
programu a ve své činnosti a 
prostřednictvím činnosti svých členů 
hodnoty, na kterých je založena Evropská 
unie, tj. úcta k lidské důstojnosti, svobodě, 
demokracii, rovnosti, zásadám právního 
státu a lidským právům, včetně práv 
příslušníků menšin,

c) musí dodržovat zejména ve svém 
programu a ve své činnosti a 
prostřednictvím činnosti svých členů 
hodnoty, na kterých je založena Evropská 
unie, tj. úcta k lidské důstojnosti, svobodě, 
demokracii, rovnosti, zásadám právního 
státu a lidským právům, včetně práv 
věřících,

Or. pl

Pozměňovací návrh 98
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) musí dodržovat zejména ve svém 
programu a ve své činnosti a 
prostřednictvím činnosti svých členů 
hodnoty, na kterých je založena Evropská 
unie, tj. úcta k lidské důstojnosti, svobodě, 
demokracii, rovnosti, zásadám právního 
státu a lidským právům, včetně práv 
příslušníků menšin,

c) musí dodržovat zejména ve svém 
programu a ve své činnosti a 
prostřednictvím činnosti svých členů 
hodnoty, na kterých je založena Evropská 
unie, tj. úcta k lidské důstojnosti, svobodě, 
demokracii, rovnosti, zásadám právního 
státu a lidským právům, včetně práv 
příslušníků menšin, stejně jako dodržování 
Listiny základních práv Evropské unie,

Or. fr

Pozměňovací návrh 99
Izaskun Bilbao Barandica
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) musí dodržovat zejména ve svém 
programu a ve své činnosti a 
prostřednictvím činnosti svých členů 
hodnoty, na kterých je založena Evropská 
unie, tj. úcta k lidské důstojnosti, svobodě, 
demokracii, rovnosti, zásadám právního 
státu a lidským právům, včetně práv 
příslušníků menšin,

c) musí dodržovat zejména ve svém 
programu a ve své činnosti a 
prostřednictvím činnosti svých členů 
hodnoty, na kterých je založena Evropská 
unie, tj. úcta k lidské důstojnosti, svobodě, 
demokracii, rovnosti, zásadám právního 
státu a lidským právům, včetně zvláštních 
práv příslušníků menšin,

Or. es

Pozměňovací návrh 100
Zbigniew Ziobro

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) muselo se zúčastnit se voleb do 
Evropského parlamentu nebo veřejně 
vyjádřilo úmysl zúčastnit se příštích voleb 
do Evropského parlamentu,

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 101
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) muselo se zúčastnit se voleb do 
Evropského parlamentu nebo veřejně 
vyjádřilo úmysl zúčastnit se příštích voleb 
do Evropského parlamentu,

d) členské strany spojenectví jsou 
zastoupeny nejméně v jedné třetině 
členských států a účastnily se minulých 
voleb do Evropského parlamentu nebo 
vnitrostátního či regionálního 
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parlamentu.

Or. de

Pozměňovací návrh 102
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) nesmí sledovat ziskové cíle. vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Ze systematických důvodů se doporučuje upravit tento aspekt na jiném místě.

Pozměňovací návrh 103
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ea) Pro stanovení počtu podle písm. b) se 
zohlední pouze členské strany, jež splňují 
podmínky podle článku 4.

Or. de

Pozměňovací návrh 104
Anneli Jäätteenmäki

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. e a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) musí zajistit vyvážené zastoupení žen a 
mužů a jejich rovnost při sestavování 
kandidátních listin.

Or. fi

Pozměňovací návrh 105
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) musí ve svých vnitřních orgánech 
zajistit rovné zastoupení žen a mužů a 
stanovit závazná opatření pro rovné 
zastoupení žen a mužů a jejich rovné 
příležitosti při sestavování kandidátních 
listin.

Or. de

Pozměňovací návrh 106
Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) musí zajistit vyvážené zastoupení žen a 
mužů na svých valných hromadách a 
podporovat vyvážené zastoupení žen a 
mužů ve svých řídicích orgánech a ve 
složení kandidátních listin,

Or. en



PE504.068v01-00 42/176 AM\924360CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 107
Andrew Duff

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Poslanec Evropského parlamentu, 
parlamentu členského státu nebo 
regionálního parlamentu či shromáždění 
může být považován pouze za člena jedné 
evropské politické strany, kterou je 
politická strana, k níž je jeho celostátní či 
regionální politická strana případně 
přidružena,

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Politická nadace má právo požádat u 
Evropského parlamentu o registraci svých 
stanov evropské politické nadace za těchto 
podmínek:

2. Politická nadace má právo požádat u 
Evropského úřadu pro boj proti podvodům
o registraci svých stanov evropské 
politické nadace za těchto podmínek:

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) musí dodržovat, zejména ve svém 
programu a ve své činnosti, hodnoty, na 

c) musí dodržovat, zejména ve svém 
programu a ve své činnosti, hodnoty, na 
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kterých je založena Evropská unie, tj. úcta 
k lidské důstojnosti, svobodě, demokracii, 
rovnosti, zásadám právního státu a lidským 
právům, včetně práv příslušníků menšin,

kterých je založena Evropská unie, tj. úcta 
k lidské důstojnosti, svobodě, demokracii, 
rovnosti, zásadám právního státu a lidským 
právům, včetně práv příslušníků menšin, a 
nesmí sledovat náboženské či etnické cíle,

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pro účely zajištění souladu 
s podmínkami stanovenými pro evropskou 
politickou stranu v odst. 1 písm. c) a pro 
evropskou politickou nadaci v odst. 2 
písm. c) je nutné v případě evropské 
politické nadace dodržovat zásady 
nestrannosti a neutrality zvlášť přísně, 
aby byl pluralismus chráněn v co největší 
míře. 

Or. pt

Pozměňovací návrh 111
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropská politická strana může mít 
pouze jednu formálně přidruženou 
evropskou politickou nadaci. Formální 
vztah mezi evropskou politickou stranou a 
její přidruženou evropskou politickou 
nadací musí být uveden ve stanovách obou 
těchto organizací v souladu s čl. 4 odst. 1 a 
článkem 5. Každá evropská politická strana 

3. Evropská politická strana může mít 
pouze jednu, formálně přidruženou,
evropskou politickou nadaci. Formální 
vztah mezi evropskou politickou stranou a 
její přidruženou evropskou politickou 
nadací musí být uveden ve stanovách obou 
těchto organizací v souladu s čl. 4 odst. 1 a 
článkem 5. Každá evropská politická strana 
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a přidružená evropská politická nadace 
musí zajistit oddělení struktur běžného 
každodenního řízení, řídících struktur a 
finanční účetnictví evropské politické 
strany na jedné straně a její evropské 
politické nadace na straně druhé.

a přidružená evropská politická nadace 
musí zajistit oddělení struktur běžného 
každodenního řízení, řídících struktur a 
finanční účetnictví evropské politické 
strany na jedné straně a její evropské 
politické nadace na straně druhé.

Or. de

Pozměňovací návrh 112
Andrew Duff

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) název strany, který musí být jasně 
odlišitelný, a to rovněž ve své zkrácené 
podobě, od kterékoli jiné existující 
evropské politické strany,

a) název strany a její znak či logo,

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Marietta Giannakou

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) název strany, který musí být jasně 
odlišitelný, a to rovněž ve své zkrácené 
podobě, od kterékoli jiné existující 
evropské politické strany,

a) název strany, který je jasně odlišitelný, a 
to rovněž ve své zkrácené podobě, od 
názvu kterékoli jiné existující evropské 
politické strany a jejího zvláštního loga a 
její akronymní zkratky,

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Stanimir Ilchev
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) název strany, který musí být jasně 
odlišitelný, a to rovněž ve své zkrácené 
podobě, od kterékoli jiné existující 
evropské politické strany,

a) jedinečný název strany a její znak či 
logo, jež nepředstavují náboženské znaky 
ani symboly,

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) právní forma strany, jak je uznána v 
právním řádu členského státu, v němž má 
své sídlo,

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 116
Zita Gurmai

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) písemný politický program, který 
stanoví účel a cíle strany,

d) popis účelu a cílů strany,

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Zita Gurmai
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) subjekty nebo fyzické osoby, které mají v 
každém z dotčených členských států práva 
statutárních zástupců, zejména pro účely 
pořizování nebo zcizování movitého a 
nemovitého majetku a zastupování při 
soudních řízeních,

i) subjekty nebo funkcionáře, kteří mají v 
každém z dotčených členských států práva 
statutárních zástupců, zejména pro účely 
pořizování nebo zcizování movitého a 
nemovitého majetku a zastupování při 
soudních řízeních,

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) rozpuštění subjektu jako uznané 
evropské politické strany.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Ze systematických důvodů se doporučuje upravit tento aspekt na jiném místě.

Pozměňovací návrh 119
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) rozpuštění subjektu jako uznané 
evropské politické strany.

j) ukončení strukturované spolupráce 
mezi politickými stranami a/nebo 
fyzickými osobami politického spojenectví 
podle čl. 2 bodu 2 tohoto nařízení.
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Or. de

Pozměňovací návrh 120
Andrew Duff

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přijímání, vystupování a vylučování 
členů strany; seznam členů je připojen,

a) přijímání, vystupování a vylučování 
přidružených členských stran,

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přijímání, vystupování a vylučování 
členů strany; seznam členů je připojen,

a) přijímání, vystupování a vylučování 
členských stran a jednotlivých členů 
strany; seznam členů je připojen,

Or. de

Pozměňovací návrh 122
Alain Lamassoure

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přijímání, vystupování a vylučování 
členů strany; seznam členů je připojen,

a) přijímání, vystupování a vylučování 
členů strany; seznam členských organizací
je připojen,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 123
Manfred Weber

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přijímání, vystupování a vylučování 
členů strany; seznam členů je připojen,

a) přijímání, vystupování a vylučování 
členů strany; seznam členských stran je 
připojen,

Or. de

Odůvodnění

Informace o členství fyzických osob by neměly být dostupné veřejnosti.

Pozměňovací návrh 124
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přijímání, vystupování a vylučování 
členů strany; seznam členů je připojen,

a) přijímání, vystupování a vylučování 
členů strany; seznam členských stran 
spolupracujících v evropské politické 
straně je připojen,

Or. de

Pozměňovací návrh 125
Stanimir Ilchev, Anneli Jäätteenmäki

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přijímání, vystupování a vylučování a) přijímání, vystupování a vylučování 
členů strany; pravidelně aktualizovaný 
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členů strany; seznam členů je připojen, seznam členů je připojen,

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Andrew Duff

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) přijímání, vystupování a vylučování 
jednotlivých členů strany,

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) práva a povinnosti spojené se všemi 
druhy členství, včetně pravidel zaručujících 
práva všech členů, ať už fyzických nebo 
právnických osob, na zastupování a 
příslušná hlasovací práva,

b) práva a povinnosti spojené se všemi 
druhy členství, včetně pravidel zaručujících 
práva všech členů na zastupování a 
příslušná hlasovací práva,

Or. de

Pozměňovací návrh 128
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) fungování valné hromady, na níž musí c) fungování valné hromady, na níž jsou 
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být zajištěno zastoupení všech členů, zastoupeni delegáti členských stran 
v počtu odpovídajícím velikosti těchto 
stran, kteří jsou těmito stranami voleni 
v tajném hlasování. Pokud stanovy 
připouštějí členství jednotlivých členů, 
musí být vhodným způsobem zajištěno 
jejich zastoupení,

Or. de

Pozměňovací návrh 129
Andrew Duff

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) demokratické volby všech ostatních 
řídicích orgánů a demokratické 
rozhodování v těchto řídících orgánech 
s uvedením jejich přesných pravomocí, 
povinností a složení, včetně způsobu 
jmenování a uvolňování jejich členů, 
jasných a transparentních kritérií pro výběr 
kandidátů a volby funkcionářů, jejichž 
mandát musí být časově omezen, ale může 
být obnovitelný,

d) demokratické volby všech ostatních 
řídicích orgánů a demokratické 
rozhodování v těchto řídících orgánech 
s uvedením jejich přesných pravomocí, 
povinností a složení, včetně způsobu 
jmenování a uvolňování členů těchto 
orgánů, jasných a transparentních kritérií 
pro výběr kandidátů a volby předsedy 
strany a dalších funkcionářů, jejichž 
mandát musí být časově omezen, ale může 
být obnovitelný,

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) demokratické volby všech ostatních 
řídicích orgánů a demokratické 
rozhodování v těchto řídících orgánech 
s uvedením jejich přesných pravomocí, 

d) pravomoci všech ostatních řídicích 
orgánů a demokratické rozhodování 
v těchto řídících orgánech s uvedením 
jejich složení,
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povinností a složení, včetně způsobu 
jmenování a uvolňování jejich členů, 
jasných a transparentních kritérií pro 
výběr kandidátů a volby funkcionářů, 
jejichž mandát musí být časově omezen, 
ale může být obnovitelný,

Or. de

Pozměňovací návrh 131
Zita Gurmai

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) demokratické volby všech ostatních 
řídicích orgánů a demokratické 
rozhodování v těchto řídících orgánech 
s uvedením jejich přesných pravomocí, 
povinností a složení, včetně způsobu
jmenování a uvolňování jejich členů, 
jasných a transparentních kritérií pro 
výběr kandidátů a volby funkcionářů, 
jejichž mandát musí být časově omezen, 
ale může být obnovitelný,

d) demokratické volby všech ostatních 
řídicích orgánů a demokratické 
rozhodování v těchto řídících orgánech 
s uvedením jejich přesných pravomocí, 
povinností a složení; tato ustanovení 
zahrnují jednak jasná a transparentní 
kritéria pro výběr kandidátů pro tyto řídicí 
orgány, jednak způsob jmenování a 
uvolňování jejich členů a také výběr 
funkcionářů, jejichž mandát musí být 
časově omezen, ale může být obnovitelný,

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Alain Lamassoure

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) demokratickou volbu kandidáta 
podporovaného stranou do funkce 
předsedy Evropské komise nebo jiného 
evropského politického úřadu;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 133
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) pravidla pro jmenování členů všech 
dalších řídicích orgánů v tajném 
hlasování na dobu nejvýše dvou let a pro 
jejich znovuzvolení a odvolávání;

Or. de

Pozměňovací návrh 134
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) vnitrostranický proces rozhodování, 
zejména postup při hlasování a požadavky 
na usnášeníschopnost,

e) další vnitřní pravidla evropské politické 
strany týkající se rozhodování, voleb, 
požadavků na usnášeníschopnost a změny 
stanov;

Or. de

Pozměňovací návrh 135
Anneli Jäätteenmäki

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) respektování a podpora rovnosti žen a 
mužů ve vnitřních orgánech strany a 
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podpora rovného a vyváženého zastoupení 
žen a mužů na kandidátních listinách,

Or. fi

Pozměňovací návrh 136
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) povinnost členských stran vybírat 
kandidáty pro volby do Evropského 
parlamentu v otevřeném a demokratickém 
procesu prostřednictvím svobodného, 
rovného a tajného hlasování,

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) dodržování a závazné prosazování 
rovného postavení žen a mužů ve 
vnitrostranických orgánech strany a 
rovných příležitosti při sestavování 
kandidátních listin pro volby,

Or. de

Pozměňovací návrh 138
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. g
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) postup pro změny stanov. vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 4 odst. 2 písm. e).

Pozměňovací návrh 139
Manfred Weber

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) demokratické minimální normy, které 
členské strany musí dodržovat s ohledem 
na vnitřní stranickou demokracii, zejména 
normy pro dodržování demokratických 
zásad při sestavování kandidátních listin 
na všech politických úrovních. 

Or. de

Pozměňovací návrh 140
Marietta Giannakou

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) zastoupení podle pohlaví ve svých 
vnitřních orgánech a podporu rovného 
zastoupení žen a mužů na kandidátních 
listinách.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 9 návrhu zprávy.

Pozměňovací návrh 141
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) postup pro rozpuštění strany jako 
uznané evropské politické strany, včetně 
nutných prováděcích ustanovení.

Or. de

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 4 odst. 1 písm. j).

Pozměňovací návrh 142
Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ga) dodržování vyváženého zastoupení 
žen a mužů na valných hromadách strany 
a podporu vyváženého zastoupení žen a 
mužů v řídicích orgánech a ve složení 
kandidátních listin,

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 5 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) právní forma nadace, jak je uznána v 
právním řádu členského státu, v němž má 
své sídlo,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) právní forma nadace, jak je uznána v 
právním řádu členského státu, v němž má 
své sídlo,

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 145
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Článek 5 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) seznam orgánů nadace s uvedením 
jejich přesných pravomocí, povinností a 
složení, včetně způsobu jmenování a 
uvolňování jejich členů a vedoucích 
činitelů,

g) pravomoci a demokratické rozhodovací 
procesy orgánů nadace a jejich složení,

Or. de

Pozměňovací návrh 146
Rainer Wieland
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Návrh nařízení
Čl. 5 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) pravidla pro jmenování členů orgánů 
nadace v tajném hlasování a pro jejich 
znovuzvolení a odvolávání;

Or. de

Pozměňovací návrh 147
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 5 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) další vnitřní pravidla evropské 
politické nadace týkající se rozhodování, 
voleb, požadavků na usnášeníschopnost a 
změny stanov;

Or. de

Pozměňovací návrh 148
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 5 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) postup pro změnu stanov, vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 5 písm. gb) (nové).
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Pozměňovací návrh 149
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Předtím než Evropský úřad pro boj 
proti podvodům přijme rozhodnutí, 
konzultuje výbor nezávislých význačných 
osobností, který do jednoho měsíce od 
přijetí příslušné žádosti předloží 
odůvodněné stanovisko. Stanovisko 
výboru nezávislých význačných osobností 
se zveřejní.
Výbor nezávislých význačných osobností 
je složen ze tří členů vysokých morálních 
zásad a významné profesní kvality, kteří 
mají odborné znalosti v oblasti ústavního 
práva, mezinárodního práva a v oblasti 
lidských práv. Jednoho člena výboru 
význačných osobností jmenuje Evropský 
parlament, jednoho Rada a jednoho 
Komise. Členové budou jmenováni po 
volbách do Evropského parlamentu, a to 
do šesti měsíců od jeho prvního zasedání.
Služby sekretariátu a finanční prostředky 
pro výbor poskytuje Evropský úřad pro 
boj proti podvodům.

Or. en

Odůvodnění

Registrace politických stran a nadací je složitým procesem, který vyžaduje posouzení řady 
faktických a právních aspektů, jež se týkají základního práva na politické sdružování.
Rozhodnutí o registraci mohou být předmětem podání opravného prostředku k soudu.
Vzhledem k jejich okamžitému účinku a významu však musí splňovat vysoké právní standardy.
Stávající návrh nařízení tuto skutečnost nezohledňuje. Tento návrh také nestanoví jasná 
kritéria pro členy výboru význačných osobností.

Pozměňovací návrh 150
Krišjānis Kariņš
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament zřídí rejstřík (dále 
jen „rejstřík“) pro účely registrace 
evropských politických stran a evropských 
politických nadací.

1. Evropský úřad pro boj proti podvodům
zřídí rejstřík (dále jen „rejstřík“) pro účely 
registrace evropských politických stran a 
evropských politických nadací.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament zřídí rejstřík (dále 
jen „rejstřík“) pro účely registrace 
evropských politických stran a evropských 
politických nadací.

1. Evropská komise zřídí rejstřík (dále jen 
„rejstřík“) pro účely registrace evropských 
politických stran a evropských politických 
nadací.

Or. pt

Pozměňovací návrh 152
György Schöpflin, József Szájer

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament zřídí rejstřík (dále 
jen „rejstřík“) pro účely registrace 
evropských politických stran a evropských 
politických nadací.

1. Evropský parlament zřídí rejstřík (dále 
jen „rejstřík“) pro účely registrace 
evropských politických stran a evropských 
politických nadací. Tento rejstřík bude 
rovněž dostupný on-line.

Or. en
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Pozměňovací návrh 153
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Bude-li chtít zaregistrovat své stanovy, 
musí politické spojenectví, jak je 
definováno v čl. 2 odst. 2, nebo politická 
nadace přidružená k některé evropské 
politické straně podat žádost k Evropskému
parlamentu.

2. Bude-li chtít zaregistrovat své stanovy, 
musí politické spojenectví, jak je 
definováno v čl. 2 odst. 2, nebo politická 
nadace přidružená k některé evropské 
politické straně podat žádost k Evropskému 
úřadu pro boj proti podvodům.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Bude-li chtít zaregistrovat své stanovy, 
musí politické spojenectví, jak je 
definováno v čl. 2 odst. 2, nebo politická 
nadace přidružená k některé evropské 
politické straně podat žádost k 
Evropskému parlamentu.

2. Bude-li chtít zaregistrovat své stanovy, 
musí politické spojenectví, jak je 
definováno v čl. 2 odst. 2, nebo politická 
nadace přidružená k některé evropské 
politické straně podat žádost k Evropské 
komisi.

Or. pt

Pozměňovací návrh 155
Andrew Duff

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Evropský parlament zveřejní veškerou 
dokumentaci, kterou mu předložily 
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politické strany a nadace společně se svou 
žádostí.

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Zita Gurmai

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Politická nadace může zaregistrovat své 
stanovy v rejstříku pouze prostřednictvím 
evropské politické strany, k níž je 
přidružena.

4. Evropská politická nadace může 
zaregistrovat své stanovy v rejstříku pouze 
prostřednictvím evropské politické strany, 
k níž je přidružena.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Poradní výbor pro regulaci 
evropských politických stran, který sestává 
z jednoho zástupce orgánu každého 
členského státu, jenž je oprávněn 
rozhodovat o účasti politických stran ve 
volbách na vnitrostátní úrovni, náležitě 
přezkoumá každou žádost a vydá 
doporučení ohledně toho, zda tato strana 
splňuje veškeré podmínky stanovené v 
článcích 3, 4 a 5.

Or. en
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Pozměňovací návrh 158
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do tří měsíců od obdržení žádosti o 
registraci Evropský parlament přijme 
rozhodnutí, které zveřejní v Úředním 
věstníku Evropské unie společně se 
stanovami strany nebo nadace, anebo, 
když žádost nebyla schválena, důvody pro 
její zamítnutí.

5. Pokud dokumenty, které byly 
předloženy politickým spojenectvím 
a/nebo k němu přidruženou nadací spolu 
s žádostí o registraci jako evropské 
politické strany nebo evropské politické 
nadace, splňují kritéria stanovená 
v článcích 3, 4 a 5 tohoto nařízení, 
provede se formální zápis do rejstříku.
Pokud předmětné dokumenty tyto 
požadavky nesplňují, považuje se žádost o 
registraci za zamítnutou. Evropský 
parlament provede odpovídající 
vyrozumění žadatele. Žadatel může svou 
žádost o registraci po provedení 
příslušných oprav podat znovu.

Or. de

Pozměňovací návrh 159
Manfred Weber

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do tří měsíců od obdržení žádosti o 
registraci Evropský parlament přijme
rozhodnutí, které zveřejní v Úředním 
věstníku Evropské unie společně se 
stanovami strany nebo nadace, anebo, když 
žádost nebyla schválena, důvody pro její 
zamítnutí.

5. Do tří měsíců od obdržení žádosti o 
registraci přijmou oddělení Evropského 
parlamentu po formálním přezkoumání 
podmínek a požadavků článků 3, 4 a 5
rozhodnutí, které zveřejní v Úředním 
věstníku Evropské unie společně se 
stanovami strany nebo nadace, anebo, když 
žádost nebyla schválena, důvody pro její 
zamítnutí.

Or. de
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Odůvodnění

Zapisování nových stran do rejstříku nesmí představovat politické rozhodování, a mělo by 
tudíž podléhat úřednímu ověření. Kromě toho by se měl Parlament omezit na ověření 
formálních kritérií. Respektování evropských hodnot a demokratických norem může naproti 
tomu ověřovat pouze soud.

Pozměňovací návrh 160
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do tří měsíců od obdržení žádosti o 
registraci Evropský parlament přijme 
rozhodnutí, které zveřejní v Úředním 
věstníku Evropské unie společně se 
stanovami strany nebo nadace, anebo, když 
žádost nebyla schválena, důvody pro její 
zamítnutí.

5. Do tří měsíců od obdržení žádosti o 
registraci Evropský parlament přijme 
v souladu s jednacím řádem rozhodnutí, 
které zveřejní v Úředním věstníku 
Evropské unie společně se stanovami 
strany nebo nadace, anebo, když žádost 
nebyla schválena, důvody pro její 
zamítnutí.

Or. de

Pozměňovací návrh 161
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do tří měsíců od obdržení žádosti o 
registraci Evropský parlament přijme 
rozhodnutí, které zveřejní v Úředním 
věstníku Evropské unie společně se 
stanovami strany nebo nadace, anebo, když 
žádost nebyla schválena, důvody pro její 
zamítnutí.

5. Do tří měsíců od obdržení žádosti o 
registraci Evropský parlament přijme na 
základě doporučení Poradního výboru pro 
regulaci evropských politických stran 
rozhodnutí, které zveřejní v Úředním 
věstníku Evropské unie společně se 
stanovami strany nebo nadace, anebo, když 
žádost nebyla schválena, důvody pro její 
zamítnutí.
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Or. en

Pozměňovací návrh 162
Alain Lamassoure

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do tří měsíců od obdržení žádosti o 
registraci Evropský parlament přijme 
rozhodnutí, které zveřejní v Úředním 
věstníku Evropské unie společně se 
stanovami strany nebo nadace, anebo, když 
žádost nebyla schválena, důvody pro její 
zamítnutí.

5. Do tří měsíců od obdržení žádosti o 
registraci Evropský parlament přijme 
rozhodnutí, které zveřejní v Úředním 
věstníku Evropské unie společně se 
stanovami strany nebo nadace, anebo, když 
žádost nebyla schválena, důvody pro její 
zamítnutí. Pro zamítnutí žádosti je 
zapotřebí tří čtvrtinové většiny členů, kteří 
se účastní hlasování.

Or. fr

Pozměňovací návrh 163
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do tří měsíců od obdržení žádosti o 
registraci Evropský parlament přijme 
rozhodnutí, které zveřejní v Úředním 
věstníku Evropské unie společně se 
stanovami strany nebo nadace, anebo, když 
žádost nebyla schválena, důvody pro její 
zamítnutí.

5. Do tří měsíců od obdržení žádosti o 
registraci Evropský úřad pro boj proti 
podvodům přijme rozhodnutí, které 
zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie 
společně se stanovami strany nebo nadace, 
anebo, když žádost nebyla schválena, 
důvody pro její zamítnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Paulo Rangel
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do tří měsíců od obdržení žádosti o 
registraci Evropský parlament přijme 
rozhodnutí, které zveřejní v Úředním 
věstníku Evropské unie společně se 
stanovami strany nebo nadace, anebo, když 
žádost nebyla schválena, důvody pro její 
zamítnutí.

5. Do tří měsíců od obdržení žádosti o 
registraci Evropská komise přijme 
rozhodnutí, které zveřejní v Úředním 
věstníku Evropské unie společně se 
stanovami strany nebo nadace, anebo, když 
žádost nebyla schválena, důvody pro její 
zamítnutí.

Or. pt

Pozměňovací návrh 165
György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do tří měsíců od obdržení žádosti o 
registraci Evropský parlament přijme 
rozhodnutí, které zveřejní v Úředním 
věstníku Evropské unie společně se 
stanovami strany nebo nadace, anebo, když 
žádost nebyla schválena, důvody pro její 
zamítnutí.

5. Do tří měsíců od obdržení žádosti o 
registraci Evropský parlament přijme 
absolutní většinou hlasů svých členů
rozhodnutí, které zveřejní v Úředním 
věstníku Evropské unie společně se 
stanovami strany nebo nadace, anebo, když 
žádost nebyla schválena, důvody pro její 
zamítnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Do tří dnů od zveřejnění rozhodnutí 
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Evropského parlamentu v Úředním 
věstníku Evropské unie bude evropská 
politická strana či evropská politická 
nadace zapsána do rejstříku. Tento zápis 
má konstitutivní povahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Veškeré změny dokumentů nebo stanov 
předložené jako součást žádosti o registraci 
v souladu s odstavcem 3 musí být 
oznámeny Evropskému parlamentu do čtyř 
týdnů.

6. Veškeré změny provedené po registraci 
u dokumentů nebo stanov předložených
jako součást žádosti o registraci v souladu s 
odstavcem 3 musí být oznámeny 
Evropskému parlamentu do čtyř týdnů.

Or. de

Pozměňovací návrh 168
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Veškeré změny dokumentů nebo stanov 
předložené jako součást žádosti o registraci 
v souladu s odstavcem 3 musí být 
oznámeny Evropskému parlamentu do 
čtyř týdnů.

6. Veškeré změny dokumentů nebo stanov 
předložené jako součást žádosti o registraci 
v souladu s odstavcem 3 musí být 
oznámeny Evropské komisi do čtyř týdnů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 169
Helmut Scholz
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Aktualizovaný seznam členů evropské 
politické strany, připojený ke stanovám 
strany v souladu s čl. 4 odst. 2, se zašle 
jednou ročně Evropskému parlamentu, 
avšak do čtyř týdnů po změnách, po nichž 
evropská politická strana již zřejmě 
nesplňuje požadavek stanovený v čl. 3 
odst. 1 písm. b).

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 170
Alain Lamassoure

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Aktualizovaný seznam členů evropské 
politické strany, připojený ke stanovám 
strany v souladu s čl. 4 odst. 2, se zašle 
jednou ročně Evropskému parlamentu, 
avšak do čtyř týdnů po změnách, po nichž 
evropská politická strana již zřejmě 
nesplňuje požadavek stanovený v čl. 3 
odst. 1 písm. b).

7. Aktualizovaný seznam členských 
organizací evropské politické strany, 
připojený ke stanovám strany v souladu s 
čl. 4 odst. 2, se zašle jednou ročně 
Evropskému parlamentu, avšak do čtyř 
týdnů po změnách, po nichž evropská 
politická strana již zřejmě nesplňuje 
požadavek stanovený v čl. 3 odst. 1 písm. 
b).

Or. fr

Pozměňovací návrh 171
Andrew Duff

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Aktualizovaný seznam členů evropské 
politické strany, připojený ke stanovám 
strany v souladu s čl. 4 odst. 2, se zašle 
jednou ročně Evropskému parlamentu, 
avšak do čtyř týdnů po změnách, po nichž 
evropská politická strana již zřejmě 
nesplňuje požadavek stanovený v čl. 3 
odst. 1 písm. b).

7. Aktualizovaný seznam přidružených 
členských stran evropské politické strany, 
připojený ke stanovám strany v souladu s 
čl. 4 odst. 2 písm. a), se zašle jednou ročně 
Evropskému parlamentu, avšak do čtyř 
týdnů po změnách, po nichž evropská 
politická strana již zřejmě nesplňuje 
požadavek stanovený v čl. 3 odst. 1 písm. 
b).

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Aktualizovaný seznam členů evropské 
politické strany, připojený ke stanovám 
strany v souladu s čl. 4 odst. 2, se zašle 
jednou ročně Evropskému parlamentu, 
avšak do čtyř týdnů po změnách, po nichž 
evropská politická strana již zřejmě 
nesplňuje požadavek stanovený v čl. 3 
odst. 1 písm. b).

7. Aktualizovaný seznam členů evropské 
politické strany, připojený ke stanovám 
strany v souladu s čl. 4 odst. 2, se zašle 
jednou ročně Evropskému úřadu pro boj 
proti podvodům, avšak do čtyř týdnů po 
změnách, po nichž evropská politická 
strana již zřejmě nesplňuje požadavek 
stanovený v čl. 3 odst. 1 písm. b).

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Manfred Weber

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Aktualizovaný seznam členů evropské 
politické strany, připojený ke stanovám 

7. Aktualizovaný počet členů a seznam 
členských stran evropské politické strany, 
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strany v souladu s čl. 4 odst. 2, se zašle 
jednou ročně Evropskému parlamentu, 
avšak do čtyř týdnů po změnách, po nichž 
evropská politická strana již zřejmě 
nesplňuje požadavek stanovený v čl. 3 
odst. 1 písm. b).

připojený ke stanovám strany v souladu s 
čl. 4 odst. 2, se zašle jednou ročně 
Evropskému parlamentu, avšak do čtyř 
týdnů po změnách, po nichž evropská 
politická strana již zřejmě nesplňuje 
požadavek stanovený v čl. 3 odst. 1 písm. 
b).

Or. de

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh č. 3 k čl. 4 odst. 2 písm. a).

Pozměňovací návrh 174
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Aktualizovaný seznam členů evropské 
politické strany, připojený ke stanovám 
strany v souladu s čl. 4 odst. 2, se zašle 
jednou ročně Evropskému parlamentu, 
avšak do čtyř týdnů po změnách, po nichž 
evropská politická strana již zřejmě 
nesplňuje požadavek stanovený v čl. 3 
odst. 1 písm. b).

7. Aktualizovaný seznam členů evropské 
politické strany, připojený ke stanovám 
strany v souladu s čl. 4 odst. 2, se zašle 
jednou ročně Evropské komisi, avšak do 
čtyř týdnů po změnách, po nichž evropská 
politická strana již zřejmě nesplňuje 
požadavek stanovený v čl. 3 odst. 1 písm. 
b).

Or. pt

Pozměňovací návrh 175
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament každoročně 
ověřuje, zda evropské politické strany a 
evropské politické nadace nadále plní 

vypouští se
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podmínky a požadavky stanovené v 
článcích 3, 4 a 5.
Bude-li to přicházet v úvahu, ověřování, o 
němž se zmiňuje tento odstavec, se časově 
sladí s vyřizováním žádosti o financování, 
o němž se zmiňuje článek 13, aby rejstřík 
a schvalující osoba mohly koordinovat 
činnost a podle potřeby si vyměňovat 
informace.

Or. de

Pozměňovací návrh 176
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský parlament každoročně ověřuje, 
zda evropské politické strany a evropské 
politické nadace nadále plní podmínky a 
požadavky stanovené v článcích 3, 4 a 5.

Evropský parlament pravidelně ověřuje, 
zda evropské politické strany a evropské 
politické nadace nadále plní podmínky a 
požadavky stanovené v článcích 3, 4 a 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský parlament každoročně ověřuje, 
zda evropské politické strany a evropské 
politické nadace nadále plní podmínky a 
požadavky stanovené v článcích 3, 4 a 5.

Evropský úřad pro boj proti podvodům 
každé tři roky ověřuje, zda evropské 
politické strany a evropské politické 
nadace nadále plní podmínky a požadavky 
stanovené v článcích 3, 4 a 5.

Or. en
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Odůvodnění

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 
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

Pozměňovací návrh 178
Manfred Weber

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský parlament každoročně ověřuje, 
zda evropské politické strany a evropské 
politické nadace nadále plní podmínky a 
požadavky stanovené v článcích 3, 4 a 5.

Odpovědná oddělení Evropského 
parlamentu každoročně ověřují, zda 
evropské politické strany a evropské 
politické nadace nadále plní formální 
podmínky a požadavky stanovené v 
článcích 3, 4 a 5.

Or. de

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 6 odst. 5.

Pozměňovací návrh 179
Andrew Duff

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský parlament každoročně ověřuje, 
zda evropské politické strany a evropské 
politické nadace nadále plní podmínky a 
požadavky stanovené v článcích 3, 4 a 5.

Evropský parlament pravidelně ověřuje, 
zda evropské politické strany a evropské 
politické nadace nadále plní podmínky a 
požadavky stanovené v článcích 3, 4 a 5.
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Or. en

Pozměňovací návrh 180
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský parlament každoročně ověřuje, 
zda evropské politické strany a evropské 
politické nadace nadále plní podmínky a 
požadavky stanovené v článcích 3, 4 a 5.

Evropský parlament bezprostředně poté, co 
obdrží změny podkladů či stanov evropské 
politické strany nebo evropské politické 
nadace, ověří, zda příslušná evropská 
politická strana nebo evropská politická 
nadace nadále plní podmínky a požadavky 
stanovené v článcích 3, 4 a 5.

Or. de

Pozměňovací návrh 181
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský parlament každoročně ověřuje, 
zda evropské politické strany a evropské 
politické nadace nadále plní podmínky a 
požadavky stanovené v článcích 3, 4 a 5.

Evropská komise každoročně ověřuje, zda 
evropské politické strany a evropské 
politické nadace nadále plní podmínky a 
požadavky stanovené v článcích 3, 4 a 5.

Or. pt

Pozměňovací návrh 182
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský účetní dvůr v rámci svých úkolů 
pravidelně ověřuje, zda jsou splněny 
podmínky a požadavky týkající se zápisu a 
financování evropských politických stran 
či evropských politických nadací a zda 
tyto strany či nadace vynakládají své 
finanční prostředky zákonným a řádným 
způsobem. Toto ověření se provádí jednou 
ročně nebo bezprostředně po podání 
zdůvodněné žádosti některé fyzické či 
právnické osoby.

Or. de

Pozměňovací návrh 183
Andrew Duff

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bude-li to přicházet v úvahu, ověřování, o 
němž se zmiňuje tento odstavec, se časově 
sladí s vyřizováním žádosti o financování, 
o němž se zmiňuje článek 13, aby rejstřík 
a schvalující osoba mohly koordinovat 
činnost a podle potřeby si vyměňovat
informace.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bude-li to přicházet v úvahu, ověřování, o Bez ohledu na pravidelné ověřování 
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němž se zmiňuje tento odstavec, se časově 
sladí s vyřizováním žádosti o financování, 
o němž se zmiňuje článek 13, aby rejstřík a 
schvalující osoba mohly koordinovat 
činnost a podle potřeby si vyměňovat 
informace.

prováděné v souladu s předchozím 
pododstavcem se na základě obdržené 
žádosti o financování, o níž se zmiňuje 
článek 13, provede samostatné ověření, 
aby rejstřík a schvalující osoba mohly 
koordinovat činnost a podle potřeby si 
vyměňovat informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bude-li to přicházet v úvahu, ověřování, o 
němž se zmiňuje tento odstavec, se časově 
sladí s vyřizováním žádosti o financování, 
o němž se zmiňuje článek 13, aby rejstřík a 
schvalující osoba mohly koordinovat 
činnost a podle potřeby si vyměňovat 
informace.

(Netýká se českého znění.)

Or. de

Pozměňovací návrh 186
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kdykoli o to požádá čtvrtina jeho členů, 
kteří zastupují nejméně tři politické 
skupiny v Evropském parlamentu, 
rozhodne Evropský parlament většinou 
hlasů svých členů, zda jsou nadále 
splněny podmínky v čl. 3 odst. 1 písm. c) 
pro evropské politické strany a v čl. 3 odst. 
2 písm. c) pro evropské politické nadace.

vypouští se
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Před přijetím rozhodnutí vyslechne 
Evropský parlament zástupce dotyčné 
evropské politické strany nebo evropské 
politické nadace a požádá výbor složený z 
nezávislých osobností, aby v přiměřené 
lhůtě sdělil své stanovisko v této věci.
Tento výbor se skládá ze tří členů, přičemž 
Evropský parlament, Rada a Komise 
jmenují po jednom členovi do šesti měsíců 
po skončení prvního zasedání Evropského 
parlamentu po volbách do Evropského 
parlamentu. Sekretariát a finanční 
prostředky pro výbor poskytuje Evropský 
parlament.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Manfred Weber

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kdykoli o to požádá čtvrtina jeho členů, 
kteří zastupují nejméně tři politické 
skupiny v Evropském parlamentu, 
rozhodne Evropský parlament většinou 
hlasů svých členů, zda jsou nadále 
splněny podmínky v čl. 3 odst. 1 písm. c) 
pro evropské politické strany a v čl. 3 odst. 
2 písm. c) pro evropské politické nadace.

Dospějí-li členové Evropského 
parlamentu, Evropské komise či Rady 
k závěru, že evropská politická strana 
nebo evropská politická nadace, jež jsou 
zapsány do rejstříku, nadále nesplňují 
podmínky a požadavky článků 3, 4 a 5, 
může se každý z těchto orgánů rozhodnout 
předložit věc Soudnímu dvoru Evropské 
unie, který po přezkoumání podmínek a 
požadavků článků 3, 4 a 5 rozhodne o 
případném vyškrtnutí z rejstříku a o ztrátě 
právního statusu.

Or. de

Odůvodnění

Na evropské politické strany by se měla vztahovat zvlášť vysoká ochrana existence, aby se 
zabránilo zneužití spočívajícímu ve vyškrtnutí z rejstříku. Vyškrtnutí z rejstříku by tudíž mělo 
zůstat vyhrazeno Soudnímu dvoru Evropské unie.
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Pozměňovací návrh 188
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kdykoli o to požádá čtvrtina jeho členů, 
kteří zastupují nejméně tři politické 
skupiny v Evropském parlamentu, 
rozhodne Evropský parlament většinou 
hlasů svých členů, zda jsou nadále 
splněny podmínky v čl. 3 odst. 1 písm. c) 
pro evropské politické strany a v čl. 3 odst. 
2 písm. c) pro evropské politické nadace.

Dospěje-li Evropský parlament, Evropská 
komise či Rada k názoru, že evropská 
politická strana nebo evropská politická 
nadace, jež jsou zapsány do rejstříku, 
nadále nesplňují podmínky a požadavky 
čl. 3 odst. 1 písm. c) a čl. 3 odst. 2 písm. 
h), může se každý z těchto orgánů 
rozhodnout předložit věc Soudnímu dvoru 
Evropské unie, který po jejím posouzení 
rozhodne o případném vyškrtnutí 
z rejstříku.

Or. de

Pozměňovací návrh 189
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kdykoli o to požádá čtvrtina jeho členů, 
kteří zastupují nejméně tři politické 
skupiny v Evropském parlamentu, 
rozhodne Evropský parlament většinou 
hlasů svých členů, zda jsou nadále splněny 
podmínky v čl. 3 odst. 1 písm. c) pro
evropské politické strany a v čl. 3 odst. 2 
písm. c) pro evropské politické nadace.

Pokud z předložených změn podkladů či 
stanov evropské politické strany nebo 
evropské politické nadace vyplyne, že by 
nemusely být nadále splněny podmínky 
podle čl. 3 odst. 1 písm. c) pro evropské 
politické strany a podle čl. 3 odst. 2 písm. 
c) pro evropské politické nadace, 
vypracuje Evropský parlament k této 
otázce stanovisko, které po schválení 
většinou hlasů předá Soudnímu dvoru 
Evropské unie ke konečnému rozhodnutí 
o odnětí evropského statusu dotčené 
evropské politické straně nebo evropské 
politické nadaci a o jejím následném 



AM\924360CS.doc 77/176 PE504.068v01-00

CS

vyškrtnutí z rejstříku.

Or. de

Pozměňovací návrh 190
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kdykoli o to požádá čtvrtina jeho členů, 
kteří zastupují nejméně tři politické 
skupiny v Evropském parlamentu, 
rozhodne Evropský parlament většinou 
hlasů svých členů, zda jsou nadále splněny 
podmínky v čl. 3 odst. 1 písm. c) pro 
evropské politické strany a v čl. 3 odst. 2 
písm. c) pro evropské politické nadace.

Kdykoli o to požádá čtvrtina jeho členů, 
kteří zastupují nejméně tři politické 
skupiny v Evropském parlamentu, 
rozhodne Evropská komise, zda jsou 
nadále splněny podmínky v čl. 3 odst. 1 
písm. c) pro evropské politické strany a v
čl. 3 odst. 2 písm. c) pro evropské politické 
nadace.

Or. pt

Pozměňovací návrh 191
György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kdykoli o to požádá čtvrtina jeho členů, 
kteří zastupují nejméně tři politické 
skupiny v Evropském parlamentu, 
rozhodne Evropský parlament většinou 
hlasů svých členů, zda jsou nadále splněny 
podmínky v čl. 3 odst. 1 písm. c) pro 
evropské politické strany a v čl. 3 odst. 2 
písm. c) pro evropské politické nadace.

Kdykoli o to požádá čtvrtina jeho členů, 
kteří zastupují nejméně tři politické 
skupiny v Evropském parlamentu, 
rozhodne Evropský parlament absolutní 
většinou hlasů svých členů, zda jsou nadále 
splněny podmínky v čl. 3 odst. 1 písm. c) 
pro evropské politické strany a v čl. 3 odst. 
2 písm. c) pro evropské politické nadace.

Or. en
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Pozměňovací návrh 192
Manfred Weber

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před přijetím rozhodnutí vyslechne 
Evropský parlament zástupce dotyčné 
evropské politické strany nebo evropské 
politické nadace a požádá výbor složený z 
nezávislých osobností, aby v přiměřené 
lhůtě sdělil své stanovisko v této věci.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Formulace je nadbytečná z důvodu pozměňovacího návrhu k čl. 7 odst. 2 prvnímu 
pododstavci.

Pozměňovací návrh 193
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před přijetím rozhodnutí vyslechne 
Evropský parlament zástupce dotyčné 
evropské politické strany nebo evropské 
politické nadace a požádá výbor složený 
z nezávislých osobností, aby v přiměřené 
lhůtě sdělil své stanovisko v této věci.

Před přijetím rozhodnutí vyslechne 
Evropský parlament zástupce dotyčné 
evropské politické strany nebo evropské 
politické nadace a požádá Poradní výbor 
pro regulaci evropských politických stran 
podle čl. 6 odst. 4a, aby do dvou měsíců od 
podání žádosti sdělil své doporučení v této 
věci.

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Alain Lamassoure
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před přijetím rozhodnutí vyslechne 
Evropský parlament zástupce dotyčné 
evropské politické strany nebo evropské 
politické nadace a požádá výbor složený z 
nezávislých osobností, aby v přiměřené 
lhůtě sdělil své stanovisko v této věci.

Před přijetím rozhodnutí vyslechne 
Evropský parlament zástupce dotyčné 
evropské politické strany nebo evropské 
politické nadace a požádá výbor složený z 
nezávislých osobností, aby v přiměřené 
lhůtě sdělil své stanovisko v této věci.
Pokud má Evropský parlament v úmyslu 
odchýlit se od stanoviska zmíněného 
výboru, může tak učinit pouze se 
souhlasem většiny všech svých členů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 195
Marietta Giannakou

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před přijetím rozhodnutí vyslechne 
Evropský parlament zástupce dotyčné 
evropské politické strany nebo evropské 
politické nadace a požádá výbor složený z 
nezávislých osobností, aby v přiměřené 
lhůtě sdělil své stanovisko v této věci.

Před přijetím rozhodnutí vyslechne 
Evropský parlament v souladu s jednacím 
řádem zástupce dotyčné evropské politické 
strany nebo evropské politické nadace a 
požádá výbor složený z nezávislých 
osobností, aby v přiměřené lhůtě sdělil své 
stanovisko v této věci.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 15 návrhu zprávy.

Pozměňovací návrh 196
Helmut Scholz
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před přijetím rozhodnutí vyslechne 
Evropský parlament zástupce dotyčné 
evropské politické strany nebo evropské 
politické nadace a požádá výbor složený z 
nezávislých osobností, aby v přiměřené 
lhůtě sdělil své stanovisko v této věci.

Před přijetím stanoviska vyslechne 
Evropský parlament v souvislosti s danou 
záležitostí zástupce dotyčné evropské 
politické strany nebo evropské politické 
nadace.

Or. de

Pozměňovací návrh 197
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před přijetím rozhodnutí vyslechne 
Evropský parlament zástupce dotyčné 
evropské politické strany nebo evropské 
politické nadace a požádá výbor složený z 
nezávislých osobností, aby v přiměřené 
lhůtě sdělil své stanovisko v této věci.

Před přijetím rozhodnutí vyslechne 
Evropská komise zástupce dotyčné 
evropské politické strany nebo evropské 
politické nadace a požádá výbor složený z 
nezávislých osobností, aby v přiměřené 
lhůtě sdělil své stanovisko v této věci.

Or. pt

Pozměňovací návrh 198
Manfred Weber

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento výbor se skládá ze tří členů, přičemž 
Evropský parlament, Rada a Komise 
jmenují po jednom členovi do šesti měsíců 
po skončení prvního zasedání Evropského 
parlamentu po volbách do Evropského 

vypouští se
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parlamentu. Sekretariát a finanční 
prostředky pro výbor poskytuje Evropský 
parlament.

Or. de

Odůvodnění

Formulace je nadbytečná z důvodu pozměňovacího návrhu k čl. 7 odst. 2 prvnímu 
pododstavci.

Pozměňovací návrh 199
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento výbor se skládá ze tří členů, přičemž 
Evropský parlament, Rada a Komise 
jmenují po jednom členovi do šesti měsíců 
po skončení prvního zasedání Evropského 
parlamentu po volbách do Evropského 
parlamentu. Sekretariát a finanční 
prostředky pro výbor poskytuje Evropský 
parlament.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento výbor se skládá ze tří členů, přičemž 
Evropský parlament, Rada a Komise 
jmenují po jednom členovi do šesti měsíců 
po skončení prvního zasedání Evropského 
parlamentu po volbách do Evropského 
parlamentu. Sekretariát a finanční 

vypouští se
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prostředky pro výbor poskytuje Evropský 
parlament.

Or. de

Pozměňovací návrh 201
Andrew Duff

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento výbor se skládá ze tří členů, přičemž 
Evropský parlament, Rada a Komise 
jmenují po jednom členovi do šesti měsíců 
po skončení prvního zasedání Evropského 
parlamentu po volbách do Evropského 
parlamentu. Sekretariát a finanční 
prostředky pro výbor poskytuje Evropský 
parlament.

Tento výbor se skládá z devíti členů, 
přičemž Evropský parlament, Rada a 
Komise jmenují po třech členech do šesti 
měsíců po skončení prvního zasedání 
Evropského parlamentu po volbách do 
Evropského parlamentu. Sekretariát a 
finanční prostředky pro výbor poskytuje 
Evropský parlament.

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento výbor se skládá ze tří členů, přičemž 
Evropský parlament, Rada a Komise 
jmenují po jednom členovi do šesti měsíců 
po skončení prvního zasedání Evropského 
parlamentu po volbách do Evropského 
parlamentu. Sekretariát a finanční 
prostředky pro výbor poskytuje Evropský 
parlament.

Tento výbor se skládá ze tří členů, přičemž 
Evropský parlament, Rada a Komise 
jmenují po jednom členovi do šesti měsíců 
po skončení prvního zasedání Evropského 
parlamentu po volbách do Evropského 
parlamentu. Sekretariát a finanční 
prostředky pro výbor poskytuje Evropská 
komise.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 203
György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že výbor s ohledem na veškerá 
relevantní vyjádření rozhodne, že dotčená 
evropská politická strana nebo evropská 
politická nadace nesplňuje požadovaná 
kritéria, je oprávněn vydat napomenutí, 
uložit peněžitou pokutu nebo navrhnout 
pozastavení činnosti či vyloučení dotčené 
strany nebo nadace.

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Ve všech ostatních případech 
uvedených v článcích 3, 4 a 5 oddělení 
Evropského parlamentu každoročně 
ověřují, zda evropské politické strany a 
evropské politické nadace nadále plní 
formální podmínky a požadavky. Před 
vydáním rozhodnutí dostane evropská 
politická strana možnost být vyslyšena.
Rozhodnutí může na žádost evropské 
politické strany přezkoumat Soudní dvůr.
Bude-li to přicházet v úvahu, ověřování, o 
němž se zmiňuje tento odstavec, se časově 
sladí s vyřizováním žádosti o financování, 
o němž se zmiňuje článek 13, aby rejstřík 
a schvalující osoba mohly koordinovat 
činnost a podle potřeby si vyměňovat 
informace.
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Or. de

Pozměňovací návrh 205
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Fyzická nebo právnická osoba může 
kdykoli podat Evropskému parlamentu 
zdůvodněnou žádost o ověření, zda jsou 
nadále plněny podmínky a požadavky 
uvedené v odstavci 1. Porušení hodnot, na 
nichž je založena Unie, evropskou 
politickou stranou, včetně jejích členů, 
nebo evropskou politickou nadací lze určit 
pouze v souladu s odstavcem 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Fyzická nebo právnická osoba může 
kdykoli podat Evropskému parlamentu 
zdůvodněnou žádost o ověření, zda jsou 
nadále plněny podmínky a požadavky 
uvedené v odstavci 1. Porušení hodnot, na 
nichž je založena Unie, evropskou 
politickou stranou, včetně jejích členů, 
nebo evropskou politickou nadací lze určit 
pouze v souladu s odstavcem 2.

3. Fyzická nebo právnická osoba může 
kdykoli podat Evropskému parlamentu 
zdůvodněnou žádost o ověření, zda jsou 
nadále plněny podmínky a požadavky 
uvedené v odstavci 1. Porušení hodnot, na 
nichž je založena Unie, evropskou 
politickou stranou, včetně jejích členů, 
nebo evropskou politickou nadací lze určit 
pouze v souladu s postupem stanoveným v 
odstavci 2 tohoto článku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 207
Andrew Duff

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Fyzická nebo právnická osoba může 
kdykoli podat Evropskému parlamentu 
zdůvodněnou žádost o ověření, zda jsou 
nadále plněny podmínky a požadavky 
uvedené v odstavci 1. Porušení hodnot, na 
nichž je založena Unie, evropskou 
politickou stranou, včetně jejích členů, 
nebo evropskou politickou nadací lze určit 
pouze v souladu s odstavcem 2.

3. Fyzická nebo právnická osoba může 
kdykoli podat Evropskému parlamentu 
zdůvodněnou žádost o ověření, zda jsou 
nadále plněny podmínky a požadavky 
uvedené v článcích 3, 4 a 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Fyzická nebo právnická osoba může 
kdykoli podat Evropskému parlamentu
zdůvodněnou žádost o ověření, zda jsou 
nadále plněny podmínky a požadavky 
uvedené v odstavci 1. Porušení hodnot, na 
nichž je založena Unie, evropskou 
politickou stranou, včetně jejích členů, 
nebo evropskou politickou nadací lze určit 
pouze v souladu s odstavcem 2.

3. Fyzická nebo právnická osoba může 
kdykoli podat Evropské komisi
zdůvodněnou žádost o ověření, zda jsou 
nadále plněny podmínky a požadavky 
uvedené v odstavci 1. Porušení hodnot, na 
nichž je založena Unie, evropskou 
politickou stranou, včetně jejích členů, 
nebo evropskou politickou nadací lze určit 
pouze v souladu s odstavcem 2.

Or. pt

Pozměňovací návrh 209
Krišjānis Kariņš
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Předtím než Evropský úřad pro boj 
proti podvodům přijme rozhodnutí, 
konzultuje výbor nezávislých význačných 
osobností, který do jednoho měsíce od 
přijetí příslušné žádosti předloží 
odůvodněné stanovisko; odůvodněné 
stanovisko výboru nezávislých význačných 
osobností se zveřejní;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Manfred Weber

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jestliže Evropský parlament shledá, že 
některá z podmínek nebo požadavků 
uvedených v odstavci 1 již nejsou plněny, 
použije ustanovení článku 11 nebo článku 
22 nebo obou s náležitým zohledněním 
článku 23.

4. Jestliže Evropský parlament shledá, že 
některá z podmínek nebo požadavků 
uvedených v odstavci 1 již nejsou plněny, 
upozorní na toto porušení dotčenou 
evropskou politickou stranu a použije 
ustanovení článku 22 s náležitým 
zohledněním článku 23.

Or. de

Odůvodnění

Logicky navazuje na pozměňovací návrh k čl. 7 odst. 2 prvnímu pododstavci.

Pozměňovací návrh 211
Andrew Duff

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jestliže Evropský parlament shledá, že 
některá z podmínek nebo požadavků 
uvedených v odstavci 1 již nejsou plněny, 
použije ustanovení článku 11 nebo článku 
22 nebo obou s náležitým zohledněním 
článku 23.

4. Jestliže Evropský parlament po 
konzultaci s výborem nezávislých 
význačných osobností shledá, že některá z 
podmínek nebo požadavků uvedených v 
článcích 3, 4 a 5 již nejsou plněny, použije 
ustanovení článku 11 nebo článku 22 nebo 
obou s náležitým zohledněním článku 23.

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jestliže Evropský parlament shledá, že 
některá z podmínek nebo požadavků 
uvedených v odstavci 1 již nejsou plněny, 
použije ustanovení článku 11 nebo článku 
22 nebo obou s náležitým zohledněním 
článku 23.

4. Jestliže Evropský úřad pro boj proti 
podvodům shledá, že některá z podmínek 
nebo požadavků uvedených v odstavci 1 již 
nejsou plněny, použije ustanovení článku 
11 nebo článku 22 nebo obou s náležitým 
zohledněním článku 23.

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jestliže Evropský parlament shledá, že 
některá z podmínek nebo požadavků 
uvedených v odstavci 1 již nejsou plněny, 
použije ustanovení článku 11 nebo článku 
22 nebo obou s náležitým zohledněním 
článku 23.

4. Jestliže Evropská komise shledá, že 
některá z podmínek nebo požadavků 
uvedených v odstavci 1 již nejsou plněny, 
použije ustanovení článku 11 nebo článku 
22 nebo obou s náležitým zohledněním 
článku 23.
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Or. pt

Pozměňovací návrh 214
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Evropská politická nadace automaticky 
pozbývá svůj status, jestliže je evropská 
politická strana, k níž je přidružena, 
vyškrtnuta z rejstříku. Příslušná schvalující 
osoba zkrátí výši příspěvku či částku podle 
grantové dohody nebo rozhodnutí o 
financování z prostředků Unie obdržených 
podle tohoto nařízení, nebo jejich 
vyplácení ukončí, a získá zpět částky 
neoprávněně vyplacené podle grantové 
dohody nebo rozhodnutí či jako příspěvek, 
jakož i veškeré finanční prostředky Unie 
nevyužité ke dni, kdy bylo přijato 
rozhodnutí na základě článku 11.

5. Příslušná schvalující osoba zkrátí výši 
příspěvku či částku podle grantové dohody 
nebo rozhodnutí o financování z prostředků 
Unie obdržených podle tohoto nařízení, 
nebo jejich vyplácení ukončí, a získá zpět 
částky neoprávněně vyplacené podle 
grantové dohody nebo rozhodnutí či jako 
příspěvek, jakož i veškeré finanční 
prostředky Unie nevyužité ke dni, kdy bylo 
přijato rozhodnutí na základě článku 11.

Or. en

Odůvodnění

Již pokryto článkem 11.

Pozměňovací návrh 215
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropská politická strana a evropská 
politická nadace má právní subjektivitu od 
dne svého zapsání do rejstříku v souladu 
s článkem 6.

Evropská politická strana a evropská 
politická nadace získá právní subjektivitu 
v rámci právních předpisů Unie zápisem 
do rejstříku v souladu s článkem 6.
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Or. en

Pozměňovací návrh 216
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropská politická strana a evropská 
politická nadace má plné právní uznání a 
způsobilost k právním úkonům ve všech 
členských státech.

Evropská politická strana a evropská 
politická nadace má plnou způsobilost 
k právním úkonům ve všech členských 
státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Marietta Giannakou

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropská politická strana a evropská 
politická nadace mají – pokud to 
neomezují její stanovy – veškerá práva, jež 
jsou nezbytná k výkonu jejich činností, 
včetně práva vlastnit movitý a nemovitý 
majetek, a pokud to nezakazují jejich 
stanovy, mohou působit ve všech 
členských státech a třetích zemích.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 20.

Pozměňovací návrh 218
Marietta Giannakou
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Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, že označení 
„evropská politická strana“ a „evropská 
politická nadace“ může být používáno 
pouze politickými spojenectvími nebo 
nadacemi registrovanými v souladu 
s tímto nařízením.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 22.

Pozměňovací návrh 219
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropské politické strany a evropské 
politické nadace se, pokud jde o hmotná 
pravidla stanovená tímto nařízením, řídí 
stejnými právními předpisy jako ostatní 
evropské instituce, bez ohledu na to, 
v jakém členském státě mají své sídlo.

Or. de

Pozměňovací návrh 220
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o záležitosti, jež nejsou vypouští se
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upraveny tímto nařízením, nebo 
záležitostí, které jsou tímto nařízením 
upraveny částečně, ty aspekty, které 
upraveny nejsou, se řídí vnitrostátní 
právní úpravou toho členského státu, 
která je použitelná na právní formu, jež je 
uvedena ve stanovách evropské politické 
strany nebo evropské politické nadace. 
Činnosti, které vykonává evropská 
politická strana a evropská politická 
nadace v jiných členských státech, se řídí 
příslušnými vnitrostátními právními 
předpisy těchto členských států.

Or. de

Pozměňovací návrh 221
György Schöpflin, József Szájer

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o záležitosti, jež nejsou 
upraveny tímto nařízením, nebo záležitostí, 
které jsou tímto nařízením upraveny 
částečně, ty aspekty, které upraveny 
nejsou, se řídí vnitrostátní právní úpravou 
toho členského státu, která je použitelná 
na právní formu, jež je uvedena ve 
stanovách evropské politické strany nebo 
evropské politické nadace. Činnosti, které 
vykonává evropská politická strana a 
evropská politická nadace v jiných 
členských státech, se řídí příslušnými 
vnitrostátními právními předpisy těchto 
členských států.

2. Pokud jde o záležitosti, jež nejsou 
upraveny tímto nařízením, nebo záležitosti, 
které jsou tímto nařízením upraveny jen
částečně, řídí se evropská politická strana 
nebo evropská politická nadace
vnitrostátní právní úpravou toho členského 
státu, v němž má své sídlo. Činnosti, které 
vykonává evropská politická strana a 
evropská politická nadace v jiných 
členských státech, se řídí příslušnými 
vnitrostátními právními předpisy těchto 
členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Stanimir Ilchev
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Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropská politická strana nebo evropská 
politická nadace pozbývá svého statusu 
nebo se ho vzdá a přestává mít evropskou 
právní subjektivitu v jednom z těchto 
případů:

1. Evropská politická strana a evropská 
politická nadace budou vymazány 
z rejtříku v těchto případech:

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Evropská politická strana nebo 
evropská politická nadace pozbývá svého 
statusu podle práva Unie ke dni jejího 
výmazu z restříku.

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) její řídící orgán rozhodne o zrušení 
evropské politické strany nebo evropské 
politické nadace,

a) její příslušný orgán rozhodne o zrušení 
evropské politické strany nebo evropské 
politické nadace,

Or. de
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Pozměňovací návrh 225
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) její řídící orgán rozhodne o zrušení
evropské politické strany nebo evropské 
politické nadace,

a) řídící orgán evropské politické strany 
nebo evropské politické nadace rozhodne o 
ukončení strukturované spolupráce
v politickém spojenectví, případně o 
zrušení přidružené nadace,

Or. de

Pozměňovací návrh 226
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) její řídící orgán rozhodne o přeměně 
evropské politické strany nebo evropské 
politické nadace na právnickou osobu 
uznávanou právním řádem některého 
členského státu,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) její řídící orgán rozhodne o přeměně 
evropské politické strany nebo evropské 
politické nadace na právnickou osobu 
uznávanou právním řádem některého 

b) její příslušný orgán rozhodne o přeměně
evropské politické strany nebo evropské 
politické nadace na právnickou osobu 
uznávanou právním řádem některého 
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členského státu, členského státu,

Or. de

Pozměňovací návrh 228
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) evropská politická strana již nesplňuje 
požadavky uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. b) 
v návaznosti na změny členství nebo po 
volbách do Evropského parlamentu,

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 229
Manfred Weber

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) evropská politická strana již nesplňuje 
požadavky uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. b) 
v návaznosti na změny členství nebo po 
volbách do Evropského parlamentu,

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Logicky navazuje na pozměňovací návrh k čl. 7 odst. 2 prvnímu pododstavci.

Pozměňovací návrh 230
Stanimir Ilchev
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Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) evropská politická strana již nesplňuje 
požadavky uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. b) 
v návaznosti na změny členství nebo po 
volbách do Evropského parlamentu,

c) evropská politická strana již nesplňuje 
podmínky uvedené v článku 3, zejména 
v případě, že se po své registraci 
neúčastnila voleb do Evropského 
parlamentu nebo byla rozpuštěna,

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) evropská politická strana již nesplňuje 
požadavky uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. b) 
v návaznosti na změny členství nebo po 
volbách do Evropského parlamentu,

c) evropská politická strana již nesplňuje 
požadavky uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. b),

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) je vyškrtnuta z rejstříku v souladu s 
ustanoveními čl. 22 odst. 1 nebo 4 nebo v 
souladu s čl. 7 odst. 5.

d) je vyškrtnuta z rejstříku.

Or. de
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Pozměňovací návrh 233
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) je vyškrtnuta z rejstříku v souladu s 
ustanoveními čl. 22 odst. 1 nebo 4 nebo v 
souladu s čl. 7 odst. 5.

d) v souladu s ustanoveními čl. 22 odst. 1 
nebo 4 nebo čl. 7 odst. 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Manfred Weber

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) je vyškrtnuta z rejstříku v souladu s 
ustanoveními čl. 22 odst. 1 nebo 4 nebo v 
souladu s čl. 7 odst. 5.

d) je vyškrtnuta z rejstříku v souladu s 
ustanoveními čl. 7 odst. 2 nebo v souladu s 
čl. 7 odst. 5.

Or. de

Odůvodnění

Logicky navazuje na pozměňovací návrh k čl. 7 odst. 2 prvnímu pododstavci.

Pozměňovací návrh 235
Zbigniew Ziobro

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropský parlament přijme rozhodnutí 
o ukončení evropského právního statusu a 
vyškrtnutí z rejstříku.

vypouští se



AM\924360CS.doc 97/176 PE504.068v01-00

CS

Or. pl

Pozměňovací návrh 236
Manfred Weber

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropský parlament přijme rozhodnutí 
o ukončení evropského právního statusu a 
vyškrtnutí z rejstříku.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Logicky navazuje na pozměňovací návrh k čl. 7 odst. 2 prvnímu pododstavci.

Pozměňovací návrh 237
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropský parlament přijme rozhodnutí o 
ukončení evropského právního statusu a
vyškrtnutí z rejstříku.

2. Evropský parlament přijme rozhodnutí o 
vyškrtnutí evropské politické strany nebo 
evropské politické nadace z rejstříku, což 
vede automaticky ke ztrátě její právní 
subjektivity podle práva Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Alain Lamassoure

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropský parlament přijme rozhodnutí o 
ukončení evropského právního statusu a 
vyškrtnutí z rejstříku.

2. Evropský parlament přijme 
tříčtvrtinovou většinou členů, kteří se 
účastnili hlasování, rozhodnutí o ukončení 
evropského právního statusu a vyškrtnutí 
z rejstříku.

Or. fr

Pozměňovací návrh 239
Andrew Duff

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropský parlament přijme rozhodnutí o 
ukončení evropského právního statusu a 
vyškrtnutí z rejstříku.

2. Evropský parlament přijme po 
konzultaci s nezávislým výborem 
rozhodnutí o ukončení evropského 
právního statusu a vyškrtnutí z rejstříku.

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropský parlament přijme rozhodnutí 
o ukončení evropského právního statusu a 
vyškrtnutí z rejstříku.

2. Evropský úřad pro boj proti podvodům
přijme rozhodnutí o ukončení evropského 
právního statusu a vyškrtnutí z rejstříku.

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Helmut Scholz
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Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropský parlament přijme rozhodnutí 
o ukončení evropského právního statusu a 
vyškrtnutí z rejstříku.

2. Nastane-li jeden z důvodů uvedených 
v odst. 1 písm. a) až c), provede se 
odpovídající vyškrtnutí evropské politické 
strany nebo evropské politické nadace 
z rejstříku.

Or. de

Pozměňovací návrh 242
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropský parlament přijme rozhodnutí 
o ukončení evropského právního statusu a 
vyškrtnutí z rejstříku.

2. Evropská komise přijme rozhodnutí o 
ukončení evropského právního statusu a 
vyškrtnutí z rejstříku.

Or. pt

Pozměňovací návrh 243
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nastane-li některý z případů uvedených 
v odst. 1 písm. a), b) nebo c), bude jakékoli 
dosud platné rozhodnutí o financování z 
prostředků Unie, které evropská politická 
strana nebo evropská politická nadace 
obdržela podle tohoto nařízení, staženo a 
jakákoli dosud platná dohoda o takovém 
financování bude ukončena a veškeré 

3. Jakékoli dosud platné rozhodnutí o 
financování z prostředků Unie, které 
evropská politická strana nebo evropská 
politická nadace, jež byla vyškrtnuta 
z rejstříku, obdržela podle tohoto nařízení, 
bude staženo a jakákoli dosud platná 
dohoda o takovém financování bude 
ukončena a veškeré finanční prostředky 
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finanční prostředky Unie budou vráceny, 
včetně nevyužitých prostředků Unie z 
předchozích let.

Unie budou vráceny, včetně nevyužitých 
prostředků Unie z předchozích let.

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nastane-li některý z případů uvedených 
v odst. 1 písm. a), b) nebo c), bude 
jakékoli dosud platné rozhodnutí o 
financování z prostředků Unie, které 
evropská politická strana nebo evropská 
politická nadace obdržela podle tohoto 
nařízení, staženo a jakákoli dosud platná 
dohoda o takovém financování bude 
ukončena a veškeré finanční prostředky
Unie budou vráceny, včetně nevyužitých 
prostředků Unie z předchozích let.

3. Dosud platná rozhodnutí o financování z 
prostředků Unie, která byla vydána podle 
tohoto nařízení, popř. odpovídající dohody 
pozbudou ztrátou právního statusu 
účinnosti; nevyužité prostředky Unie, 
včetně nevyužitých prostředků Unie z 
předchozích let, budou vráceny.

Or. de

Pozměňovací návrh 245
Manfred Weber

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nastane-li některý z případů uvedených 
v odst. 1 písm. a), b) nebo c), bude jakékoli 
dosud platné rozhodnutí o financování z 
prostředků Unie, které evropská politická 
strana nebo evropská politická nadace 
obdržela podle tohoto nařízení, staženo a 
jakákoli dosud platná dohoda o takovém 
financování bude ukončena a veškeré 

3. Nastane-li některý z případů uvedených 
v odst. 1 písm. a) nebo b), nebo pokud 
byla evropská politická strana z důvodu 
nesplnění požadavků čl. 3 odst. 1 písm. b) 
vyškrtnuta z rejstříku, bude jakékoli dosud 
platné rozhodnutí o financování z 
prostředků Unie, které evropská politická 
strana nebo evropská politická nadace 
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finanční prostředky Unie budou vráceny, 
včetně nevyužitých prostředků Unie z 
předchozích let.

obdržela podle tohoto nařízení, staženo a 
jakákoli dosud platná dohoda o takovém 
financování bude ukončena a veškeré 
finanční prostředky Unie budou vráceny, 
včetně nevyužitých prostředků Unie z 
předchozích let.

Or. de

Odůvodnění

Logicky navazuje na pozměňovací návrh k čl. 11 odst. 1 písm. c).

Pozměňovací návrh 246
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Likvidace, úpadek, zastavení plateb a 
obdobná řízení upravují právní předpisy, 
jež se vztahují na právní formu, uvedenou 
ve stanovách evropské politické strany 
nebo evropské politické nadace v 
členském státě, ve kterém má sídlo.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 247
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropská politická strana, která je 
registrována v souladu s podmínkami a 
postupy stanovenými v tomto nařízení, 
která je zastoupena v Evropském 
parlamentu alespoň jedním svým členem
a která se nenachází v situaci 

1. Evropská politická strana, která je 
registrována v souladu s tímto nařízením, 
přičemž je zastoupena alespoň v jedné 
čtvrtině členských států politickými 
stranami ve smyslu čl. 2 bodu 1 
(nevyžaduje pro registraci dodatečné 
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zdůvodňující její vyloučení uvedené 
v článku [93] finančního nařízení může 
požádat o finanční prostředky ze 
souhrnného rozpočtu Evropské unie 
v souladu s podmínkami, které Evropský 
parlament zveřejní v rámci výzvy 
k podávání žádostí o [příspěvky].

zástupce volené v členských státech podle 
čl. 3 odst. 1 písm. b)) a v Evropském 
parlamentu alespoň jedním svým členem, 
může požádat o finanční prostředky ze 
souhrnného rozpočtu Evropské unie. 
Žádosti o finanční prostředky musí být 
podávány v souladu s podmínkami, které 
zveřejní Evropský parlament. Evropská 
politická strana se nesmí nacházet 
v situaci vyloučení podle finančního 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Strany, které dostávají finanční prostředky, tvoří – kromě nového kritéria alespoň jednoho 
člena Evropského parlamentu – členské strany. Tato dvě kritéria by neměla vést k jakékoli 
nejistotě či rozporu, pokud jde o kritéria uvedená v článku 3. Neměla by ani vést k situaci, že 
by bylo pro jakoukoli iniciativu obtížné získat finanční prostředky, a ani mít nezamýšlené 
dopady, které by stávajícím evropským stranám poskytovaly značnou výhodu oproti novým a 
menším iniciativám.

Pozměňovací návrh 248
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropská politická strana, která je 
registrována v souladu s podmínkami a 
postupy stanovenými v tomto nařízení, 
která je zastoupena v Evropském 
parlamentu alespoň jedním svým členem a 
která se nenachází v situaci zdůvodňující 
její vyloučení uvedené v článku [93] 
finančního nařízení může požádat o 
finanční prostředky ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie v souladu s 
podmínkami, které Evropský parlament 
zveřejní v rámci výzvy k podávání žádostí 
o [příspěvky].

1. Evropská politická strana, která je 
registrována v souladu s podmínkami a 
postupy stanovenými v tomto nařízení, 
která je zastoupena v Evropském 
parlamentu alespoň jedním svým členem, 
nebo získala v posledních volbách do 
Evropského parlamentu v nejméně jedné 
čtvrtině členských států alespoň 1 % 
hlasů, a která se nenachází v situaci 
zdůvodňující její vyloučení uvedené v 
článku [93] finančního nařízení může 
požádat o finanční prostředky ze 
souhrnného rozpočtu Evropské unie v 
souladu s podmínkami, které Evropský 
parlament zveřejní v rámci výzvy 
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k podávání žádostí o [příspěvky].

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Anna Záborská, Algirdas Saudargas, Peter van Dalen, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropská politická strana, která je 
registrována v souladu s podmínkami a 
postupy stanovenými v tomto nařízení, 
která je zastoupena v Evropském 
parlamentu alespoň jedním svým členem a 
která se nenachází v situaci zdůvodňující 
její vyloučení uvedené v článku [93] 
finančního nařízení může požádat o 
finanční prostředky ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie v souladu s 
podmínkami, které Evropský parlament 
zveřejní v rámci výzvy k podávání žádostí 
o [příspěvky].

1. Evropská politická strana, která je 
registrována v souladu s podmínkami a 
postupy stanovenými v tomto nařízení, 
která je zastoupena v Evropském 
parlamentu alespoň jedním svým členem a 
má členské strany ve smyslu čl. 2 odst. 1 
v jedné čtvrtině členských států a která se 
nenachází v situaci zdůvodňující její 
vyloučení uvedené v článku [93] 
finančního nařízení, může požádat o 
finanční prostředky ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie v souladu s 
podmínkami, které Evropský parlament 
zveřejní v rámci výzvy k podávání žádostí 
o [příspěvky].

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropská politická strana, která je 
registrována v souladu s podmínkami a 
postupy stanovenými v tomto nařízení,
která je zastoupena v Evropském 
parlamentu alespoň jedním svým členem a 
která se nenachází v situaci zdůvodňující 

1. Evropská politická strana, která je 
registrována v souladu s podmínkami a 
postupy stanovenými v tomto nařízení a 
která se nenachází v situaci zdůvodňující 
její vyloučení uvedené v článku [93] 
finančního nařízení může požádat o 
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její vyloučení uvedené v článku [93] 
finančního nařízení může požádat o 
finanční prostředky ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie v souladu s 
podmínkami, které Evropský parlament 
zveřejní v rámci výzvy k podávání žádostí 
o [příspěvky].

finanční prostředky ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie v souladu s 
podmínkami, které Evropský parlament 
zveřejní v rámci výzvy k podávání žádostí 
o [příspěvky].

Or. de

Odůvodnění

Díky novému znění článku 14 může být tato část věty vypuštěna.

Pozměňovací návrh 251
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropská politická strana, která je 
registrována v souladu s podmínkami a 
postupy stanovenými v tomto nařízení, 
která je zastoupena v Evropském 
parlamentu alespoň jedním svým členem a 
která se nenachází v situaci zdůvodňující 
její vyloučení uvedené v článku [93] 
finančního nařízení může požádat o 
finanční prostředky ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie v souladu s 
podmínkami, které Evropský parlament
zveřejní v rámci výzvy k podávání žádostí 
o [příspěvky].

1. Evropská politická strana, která je 
registrována v souladu s podmínkami a 
postupy stanovenými v tomto nařízení, 
která je zastoupena v Evropském 
parlamentu alespoň jedním svým členem a 
která se nenachází v situaci zdůvodňující 
její vyloučení uvedené v článku [93] 
finančního nařízení může požádat o 
finanční prostředky ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie v souladu s 
podmínkami, které Evropská komise
zveřejní v rámci výzvy k podávání žádostí 
o [příspěvky].

Or. pt

Pozměňovací návrh 252
György Schöpflin, József Szájer

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropská politická strana, která je 
registrována v souladu s podmínkami a 
postupy stanovenými v tomto nařízení, 
která je zastoupena v Evropském 
parlamentu alespoň jedním svým členem a 
která se nenachází v situaci zdůvodňující
její vyloučení uvedené v článku [93] 
finančního nařízení může požádat o 
finanční prostředky ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie v souladu 
s podmínkami, které Evropský parlament 
zveřejní v rámci výzvy k podávání žádostí 
o [příspěvky].

1. Evropská politická strana, která je 
registrována v souladu s tímto nařízením, 
přičemž je zastoupena alespoň v jedné 
čtvrtině členských států politickými 
stranami ve smyslu čl. 2 bodu 1 a v 
Evropském parlamentu alespoň jedním 
svým členem, může požádat o finanční 
prostředky ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie. Žádosti o finanční 
prostředky musí být podávány v souladu 
s podmínkami, které zveřejní Evropský 
parlament. Evropská politická strana se 
nesmí nacházet v situaci vyloučení podle 
finančního nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropská politická nadace, která je 
přidružena k evropské politické straně 
způsobilé žádat o finanční prostředky podle 
odstavce 1, která je zaregistrována 
v souladu s podmínkami a postupy 
stanovenými v tomto nařízení a která se 
nenachází v situaci zdůvodňující její 
vyloučení podle článku [93] finančního 
nařízení, může požádat o finanční 
prostředky ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie v souladu s podmínkami, 
které Evropský parlament zveřejnil v 
rámci výzvy k podávání návrhů.

2. Evropská politická nadace, která je 
přidružena k evropské politické straně 
způsobilé žádat o finanční prostředky podle 
odstavce 1, která je zaregistrována 
v souladu s podmínkami a postupy 
stanovenými v tomto nařízení a která se 
nenachází v situaci zdůvodňující její 
vyloučení podle článku [93] finančního 
nařízení, může požádat o finanční 
prostředky ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie v souladu s podmínkami, 
které Evropská komise zveřejnila v rámci 
výzvy k podávání návrhů.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 254
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely určení způsobilosti 
k financování ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie v souladu s odstavcem 1 a 
čl. 3 odst. 1 písm. b) a pro účely uplatnění 
ustanovení čl. 14 odst. 1 se na člena 
Evropského parlamentu pohlíží jako na 
člena pouze jedné evropské politické 
strany, která, je-li to relevantní, je tou 
stranou, k níž je přidružena jeho 
celostátní nebo regionální politická strana 
k poslednímu dni lhůty pro podání žádostí 
o financování.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Ustanovení se přesouvá do čl. 14 odst. 2.

Pozměňovací návrh 255
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Změna statusu člena Evropského 
parlamentu nesmí být využita 
k financování nové strany, k níž je tento 
člen přidružen, ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie

Or. en



AM\924360CS.doc 107/176 PE504.068v01-00

CS

Pozměňovací návrh 256
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Finanční příspěvky či granty ze 
souhrnného rozpočtu Evropské unie nesmí 
přesáhnout 90 % ročních způsobilých 
nákladů evropské politické strany a 95 % 
ročních způsobilých nákladů evropské 
politické nadace. Evropské politické strany 
smí využít nevyužitou část příspěvku z 
rozpočtu EU, který jim byl přiznán na 
výdaje, které lze proplatit, do dvou 
rozpočtových let po přiznání příspěvku. V 
souladu s finančním nařízením se 
nevyužité částky po uplynutí těchto dvou 
let vrací.

4. Finanční příspěvky či granty ze 
souhrnného rozpočtu Evropské unie nesmí 
přesáhnout 90 % ročních způsobilých 
nákladů evropské politické strany a 95 % 
ročních způsobilých nákladů evropské 
politické nadace. Evropské politické strany 
a evropské politické nadace smí využít 
nevyužitou část příspěvku z rozpočtu EU, 
který jim byl přiznán na výdaje, které lze 
proplatit, do dvou rozpočtových let po 
přiznání příspěvku. V souladu s finančním 
nařízením se nevyužité částky po uplynutí 
těchto dvou let vrací.

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Finanční příspěvky či granty ze 
souhrnného rozpočtu Evropské unie nesmí 
přesáhnout 90 % ročních způsobilých 
nákladů evropské politické strany a 95 % 
ročních způsobilých nákladů evropské 
politické nadace. Evropské politické strany 
smí využít nevyužitou část příspěvku 
z rozpočtu EU, který jim byl přiznán na 
výdaje, které lze proplatit, do dvou 
rozpočtových let po přiznání příspěvku.
V souladu s finančním nařízením se 
nevyužité částky po uplynutí těchto dvou 
let vrací.

4. Finanční příspěvky či granty ze 
souhrnného rozpočtu Evropské unie nesmí 
přesáhnout 95 % ročních způsobilých 
nákladů evropské politické strany a 95 % 
ročních způsobilých nákladů evropské 
politické nadace. Nevyužitou část 
příspěvku Unie lze využít pro potřeby 
strany, včetně financování nemovitého 
majetku, který se nachází území členských 
států, nebo pro účely uspořádání 
následujících evropských voleb.
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Jakákoli část příspěvku, který nebyl využit 
ve finančním roce, na nějž se tento 
příspěvek vztahuje, může být použita na 
tvorbu rezerv. Tuto část příspěvku lze 
využít pro financování nemovitého 
majetku, který se nachází území členských 
států, nebo pro účely uspořádání 
následujících evropských voleb. Zbývající 
část příspěvků, jež nebyly utraceny do 
jednoho roku po volbách, bude vrácena 
na konci finančního roku následujícího 
po volebním roce v souladu s kapitolou 5 
částí 1 finančního nařízení.
Evropské politické nadace mohou rovněž 
převést jakoukoli nevyužitou část 
příspěvku na pokrytí výdajů, které lze 
proplatit. V souladu s finančním nařízením 
se nevyužité částky vrací.

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby získala finanční prostředky ze 
souhrnného rozpočtu Evropské unie, podá 
evropská politická strana nebo evropská 
politická nadace, která splňuje podmínky 
čl. 12 odst. 1 nebo 2 žádost k Evropskému 
parlamentu každoročně po výzvě k podání 
žádostí o [příspěvky] nebo návrhů.

1. Aby získala finanční prostředky ze 
souhrnného rozpočtu Evropské unie, podá 
evropská politická strana nebo evropská 
politická nadace, která splňuje podmínky 
čl. 12 odst. 1 nebo 2 žádost k Evropské 
komisi každoročně po výzvě k podání 
žádostí o [příspěvky] nebo návrhů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 259
Rainer Wieland
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Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 15 % je rozděleno rovným dílem; vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh č. 260.

Pozměňovací návrh 260
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 10 % se rozdělí poměrně podle počtu 
získaných hlasů mezi evropské politické 
strany, které v přechozích volbách do 
Evropského parlamentu obdržely celkově 
alespoň 1 % odevzdaných hlasů.

Or. de

Pozměňovací návrh 261
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 – odrážka 1 b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 10 % se rozdělí rovným dílem mezi 
příslušné evropské politické strany, které 
jsou zastoupeny v Evropském parlamentu 
alespoň jedním členem. 

Or. de
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Pozměňovací návrh 262
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 – odrážka 1 c (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 80 % se rozdělí mezi evropské politické 
strany poměrně podle jejich podílného 
zastoupení mezi zvolenými členy 
Evropského parlamentu.

Or. de

Pozměňovací návrh 263
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 85 % se rozdělí mezi evropské politické 
strany poměrně podle podílu zvolených 
členů Evropského parlamentu.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh č. 261.

Pozměňovací návrh 264
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stejný distribuční klíč se použije pro 
přiznání financování evropským 

vypouští se
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politickým nadacím na základě jejich 
přidružení k některé evropské politické 
straně.

Or. de

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh č. 40.

Pozměňovací návrh 265
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozdělení uvedené v odstavci 1 se 
zakládá na počtu zvolených členů 
Evropského parlamentu, kteří jsou členy 
žádající evropské politické strany 
k poslednímu dni lhůty pro podání 
žádostí, přičemž se berou v úvahu 
ustanovení čl. 12 odst. 3.

Při rozdělení uvedeném v odstavci 1 se 
zohlední pouze zvolení členové 
Evropského parlamentu, kteří byli 
nominováni v tajném hlasování řídícím 
orgánem strany, v němž jsou tito členové 
strany zastoupeni, jako kandidáti pro 
volby do Evropského parlamentu. 
Rozhodný pro tyto účely je den podání 
žádosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 266
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po tomto datu nemají změny v počtu členů 
žádný vliv na příslušný podíl jednotlivých 
evropských politických stran nebo 
evropských politických nadací na 
financování. Tím není dotčen požadavek v 
čl. 12 odst. 1, aby evropská politická 

Po tomto datu nemají změny v počtu členů 
žádný vliv na příslušný podíl jednotlivých 
evropských politických stran nebo 
evropských politických nadací na 
financování v daném období, jehož se 
žádost týká.
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strana byla zastoupena v Evropském 
parlamentu alespoň jedním svým členem.

Or. de

Pozměňovací návrh 267
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Člen Evropského parlamentu může být při 
přidělování prostředků započítán pouze 
pro jednu evropskou politickou stranu, 
kterou je – pokud je to relevantní – strana, 
k níž byla přidružena jeho vnitrostátní 
nebo regionální politická strana v den 
podání žádosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 268
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Stejný distribuční klíč se použije pro 
přiznání financování evropským 
politickým nadacím na základě jejich 
přidružení k některé evropské politické 
straně.

Or. de

Pozměňovací návrh 269
Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai
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Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropské politické strany a evropské 
politické nadace mohou přijímat dary od 
fyzických nebo právnických osob 
v hodnotě maximálně 25 000 EUR za rok a 
od jednoho dárce, aniž je dotčen odstavec 
5.

1. Evropské politické strany a evropské 
politické nadace mohou za zcela 
transparentních podmínek přijímat dary 
od fyzických nebo právnických osob 
v hodnotě maximálně 50 000 EUR za rok a 
od jednoho dárce, aniž je dotčen odstavec 
5.

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropské politické strany a evropské 
politické nadace mohou přijímat dary od 
fyzických nebo právnických osob 
v hodnotě maximálně 25 000 EUR za rok a 
od jednoho dárce, aniž je dotčen odstavec 
5.

1. Evropské politické strany a evropské 
politické nadace mohou přijímat dary od 
fyzických nebo právnických osob 
v hodnotě maximálně 12 000 EUR za rok a 
od jednoho dárce, aniž je dotčen odstavec 
5.

Or. de

Pozměňovací návrh 271
Andrew Duff

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropské politické strany a evropské 
politické nadace podávají současně s roční 
účetní závěrkou Evropskému parlamentu 
podle článku 19 také seznam všech dárců a 

2. Evropské politické strany a evropské 
politické nadace podávají současně s roční 
účetní závěrkou Evropskému parlamentu 
podle článku 19 u darů přesahujících 
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jejich odpovídajících darů s uvedením 
charakteru a hodnoty jednotlivých darů.
Tento odstavec se rovněž vztahuje na 
příspěvky členů uvedené v odstavcích 7 a 
8.

5 000 EUR také seznam všech dárců s 
uvedením charakteru a hodnoty 
jednotlivých darů. Tento odstavec se 
rovněž vztahuje na příspěvky členů 
uvedené v odstavcích 7 a 8.

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropské politické strany a evropské 
politické nadace podávají současně s roční 
účetní závěrkou Evropskému parlamentu
podle článku 19 také seznam všech dárců a 
jejich odpovídajících darů s uvedením 
charakteru a hodnoty jednotlivých darů.
Tento odstavec se rovněž vztahuje na 
příspěvky členů uvedené v odstavcích 7 a 
8.

2. Evropské politické strany a evropské 
politické nadace podávají současně s roční 
účetní závěrkou Evropské komisi podle 
článku 19 také seznam všech dárců a jejich 
odpovídajících darů s uvedením charakteru 
a hodnoty jednotlivých darů. Tento 
odstavec se rovněž vztahuje na příspěvky 
členů uvedené v odstavcích 7 a 8.

Or. pt

Pozměňovací návrh 273
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Dary, které obdrží evropské politické 
strany a evropské politické nadace do šesti 
měsíců před volbami do Evropského 
parlamentu musí být písemně nahlášeny 
Evropskému parlamentu v souladu s 
ustanoveními odstavce 2 jednou týdně.

3. Dary, které obdrží evropské politické 
strany a evropské politické nadace do šesti 
měsíců před volbami do Evropského 
parlamentu musí být písemně nahlášeny 
Evropské komisi v souladu s ustanoveními 
odstavce 2 jednou týdně.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 274
Andrew Duff

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jednotlivé dary přesahující hodnotu 12 
000 EUR, které přijaly evropské politické 
strany a evropské politické nadace, jsou 
bezodkladně písemně hlášeny 
Evropskému parlamentu v souladu s 
ustanoveními odstavce 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jednotlivé dary přesahující hodnotu 12 
000 EUR, které přijaly evropské politické 
strany a evropské politické nadace, jsou 
bezodkladně písemně hlášeny Evropskému 
parlamentu v souladu s ustanoveními 
odstavce 2.

4. Jednotlivé dary přesahující hodnotu 2 
000 EUR, které přijaly evropské politické 
strany a evropské politické nadace, jsou 
bezodkladně písemně hlášeny Evropskému 
parlamentu v souladu s ustanoveními 
odstavce 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jednotlivé dary přesahující hodnotu 
12 000 EUR, které přijaly evropské 
politické strany a evropské politické 
nadace, jsou bezodkladně písemně hlášeny 
Evropskému parlamentu v souladu s 
ustanoveními odstavce 2.

4. Jednotlivé dary přesahující hodnotu 
2 000 EUR, které přijaly evropské 
politické strany a evropské politické 
nadace, jsou bezodkladně písemně hlášeny 
Evropskému parlamentu v souladu s 
ustanoveními odstavce 2.

Or. de

Pozměňovací návrh 277
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jednotlivé dary přesahující hodnotu 
12 000 EUR, které přijaly evropské 
politické strany a evropské politické 
nadace, jsou bezodkladně písemně hlášeny 
Evropskému parlamentu v souladu s 
ustanoveními odstavce 2.

4. Jednotlivé dary přesahující hodnotu 
12 000 EUR, které přijaly evropské 
politické strany a evropské politické 
nadace, jsou bezodkladně písemně hlášeny 
Evropské komisi v souladu s ustanoveními 
odstavce 2.

Or. pt

Pozměňovací návrh 278
Alain Lamassoure

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dary z rozpočtů politických skupin 
v Evropském parlamentu;

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 279
Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příspěvky na organizaci společných 
aktivit se nepovažují za dary.

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) dary z území mimo Evropskou unii, 
s výjimkou případů, kdy
– se jedná o dar občana třetího státu ve 
výši nepřesahující 500 EUR;
– tento dar pochází z majetku právnické 
osoby, jejíž sídlo se nachází v členském 
státě Evropské unie a jejíž akcie drží z více 
než 50 % občané Evropské unie.

Or. de

Pozměňovací návrh 281
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) dary, které byly získány od třetí osoby 
za budoucí protiplnění ze strany evropské 
politické strany nebo jejího člena;
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Or. de

Pozměňovací návrh 282
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5 – písm. d c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

dc) dary, které byly evropské politické 
straně zjevně poskytnuty v očekávání 
určité hospodářské či politické výhody 
nebo jako protiplnění za takovou výhodu;

Or. de

Pozměňovací návrh 283
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Dar, který podle tohoto nařízení není 
povolen, musí být do 30 dnů od data, kdy 
ho evropská politická strana nebo evropská 
politická nadace obdržela:

6. Dar, který podle tohoto nařízení není 
povolen, musí být bezprostředně po datu, 
kdy ho evropská politická strana nebo 
evropská politická nadace obdržela:

Or. de

Pozměňovací návrh 284
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 6 – druhá odrážka

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- není-li možné dar vrátit, nahlášen 
Evropskému parlamentu. Schvalující 

není-li možné dar vrátit, nahlášen 
Evropské komisi. Schvalující osoba 
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osoba přistoupí k vytvoření a schválení 
inkasního příkazu v souladu s 
ustanoveními článků [71] a [72] finančního 
nařízení. Finanční prostředky se zaúčtují 
jako obecné příjmy do rozpočtového oddílu 
Evropského parlamentu.

přistoupí k vytvoření a schválení inkasního 
příkazu v souladu s ustanoveními článků 
[71] a [72] finančního nařízení. Finanční 
prostředky se zaúčtují jako obecné příjmy 
do rozpočtového oddílu Evropského 
parlamentu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 285
Andrew Duff

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Příspěvky evropské politické straně od 
jejich členů jsou přípustné. Tyto příspěvky 
nesmí překročit 40 % ročního rozpočtu 
evropské politické strany.

7. Příspěvky evropské politické straně od 
k ní přidružených členských stran jsou 
přípustné. Tyto příspěvky nesmí překročit 
40 % ročního rozpočtu evropské politické 
strany.

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Alain Lamassoure

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Příspěvky evropské politické straně od 
jejich členů jsou přípustné. Tyto příspěvky 
nesmí překročit 40 % ročního rozpočtu 
evropské politické strany.

7. Příspěvky evropské politické straně od 
jejich členů jsou přípustné.

Or. fr

Pozměňovací návrh 287
Rainer Wieland



PE504.068v01-00 120/176 AM\924360CS.doc

CS

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Příspěvky evropské politické straně od 
jejich členů jsou přípustné. Tyto příspěvky 
nesmí překročit 40 % ročního rozpočtu 
evropské politické strany.

7. Příspěvky evropské politické straně od 
jejich členů jsou přípustné.

Or. de

Pozměňovací návrh 288
Alain Lamassoure

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 8 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příspěvky pro evropskou politickou nadaci 
od jejích členů a od evropských politických 
stran jsou přípustné. Tyto příspěvky 
nesmějí přesáhnout 40 % ročního 
rozpočtu evropské politické nadace 
a nesmějí pocházet z prostředků získaných 
evropskou politickou stranou podle tohoto 
nařízení ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie.

Příspěvky pro evropskou politickou nadaci 
od jejích členů a od evropských politických 
stran jsou přípustné.

Or. fr

Pozměňovací návrh 289
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prostředky na financování evropských 
politických stran ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie nebo z jiného zdroje mohou 

Prostředky na financování evropských 
politických stran ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie nebo z jiného zdroje mohou 
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být použity k financování kampaní 
vedených evropskými politickými stranami 
v souvislosti s volbami do Evropského 
parlamentu, jichž se evropské politické 
strany účastní v souladu s čl. 3 odst. 1 
písm. d).

být použity k financování kampaní 
vedených evropskými politickými stranami 
v souvislosti s volbami do Evropského 
parlamentu, a to v souladu s článkem 8 
aktu o volbě členů Evropského 
parlamentu ve všeobecných a přímých 
volbách, podle něhož se financování 
a omezení volebních nákladů pro všechny
politické strany a kandidáty ve volbách do 
Evropského parlamentu řídí 
vnitrostátními právními předpisy 
jednotlivých členských států.

Or. de

Pozměňovací návrh 290
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prostředky na financování evropských 
politických stran ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie nebo z jiného zdroje mohou 
být použity k financování kampaní 
vedených evropskými politickými stranami 
v souvislosti s volbami do Evropského 
parlamentu, jichž se evropské politické 
strany účastní v souladu s čl. 3 odst. 1 
písm. d).

Prostředky na financování evropských 
politických stran ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie nebo z jiného zdroje mohou 
být použity k financování vlastních 
kampaní vedených evropskými politickými 
stranami v souvislosti s volbami do 
Evropského parlamentu, jichž se evropské 
politické strany účastní v souladu s čl. 3 
odst. 1 písm. d).

Or. de

Pozměňovací návrh 291
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s článkem 8 aktu o volbě členů vypouští se



PE504.068v01-00 122/176 AM\924360CS.doc

CS

Evropského parlamentu ve všeobecných 
a přímých volbách se financování 
a omezení volebních nákladů pro všechny 
politické strany a kandidáty ve volbách do 
Evropského parlamentu řídí 
vnitrostátními právními předpisy 
jednotlivých členských států.

Or. de

Pozměňovací návrh 292
Andrew Duff

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s článkem 8 aktu o volbě členů 
Evropského parlamentu ve všeobecných 
a přímých volbách se financování 
a omezení volebních nákladů pro všechny 
politické strany a kandidáty ve volbách do 
Evropského parlamentu řídí vnitrostátními 
právními předpisy jednotlivých členských 
států.

Aniž je dotčen článek 8 aktu o volbě členů 
Evropského parlamentu ve všeobecných 
a přímých volbách, financování a omezení 
volebních nákladů pro evropské politické 
strany ve volbách do Evropského 
parlamentu se upraví akty v přenesené 
pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Alain Lamassoure

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s článkem 8 aktu o volbě členů 
Evropského parlamentu ve všeobecných 
a přímých volbách se financování 
a omezení volebních nákladů pro všechny 
politické strany a kandidáty ve volbách do 
Evropského parlamentu řídí vnitrostátními 
právními předpisy jednotlivých členských 

V souladu s článkem 8 aktu o volbě členů 
Evropského parlamentu ve všeobecných 
a přímých volbách se financování 
a omezení volebních nákladů pro všechny 
politické strany a kandidáty ve volbách do 
Evropského parlamentu řídí vnitrostátními 
právními předpisy jednotlivých členských 
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států. států, s výjimkou referend týkajících se 
politiky EU nebo ratifikace evropských 
smluv.

Or. fr

Pozměňovací návrh 294
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s článkem 8 aktu o volbě členů 
Evropského parlamentu ve všeobecných 
a přímých volbách19 se financování 
a omezení volebních nákladů pro všechny
politické strany a kandidáty ve volbách do 
Evropského parlamentu řídí vnitrostátními 
právními předpisy jednotlivých členských 
států.

Financování a omezení volebních nákladů 
pro evropské politické strany ve volbách 
do Evropského parlamentu se řídí 
vnitrostátními právními předpisy 
jednotlivých členských států.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož zmíněný akt může být měněn, není zcela odůvodněné jej zmiňovat ve stávajícím 
nařízení.

Pozměňovací návrh 295
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s článkem 8 aktu o volbě členů 
Evropského parlamentu ve všeobecných 
a přímých volbách se financování 
a omezení volebních nákladů pro všechny 
politické strany a kandidáty ve volbách do 
Evropského parlamentu řídí vnitrostátními 

V souladu s článkem 8 aktu o volbě členů 
Evropského parlamentu ve všeobecných 
a přímých volbách se financování 
a omezení volebních nákladů pro všechny 
politické strany a kandidáty ve volbách do 
Evropského parlamentu upraví akty 
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právními předpisy jednotlivých členských 
států.

v přenesené pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výdaje spojené s kampaněmi vedenými 
v souvislosti s volbami do Evropského 
parlamentu musí být jako takové zřetelně 
označeny v ročních účetních závěrkách 
evropských politických stran.

2. Výdaje stran a kandidátů spojené s 
kampaněmi vedenými v souvislosti s 
volbami do Evropského parlamentu musí 
být jako takové zřetelně označeny v 
ročních účetních závěrkách evropských 
politických stran.

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropské politické strany přijmou 
v souvislosti s volbami do Evropského 
parlamentu veškerá vhodná opatření 
k tomu, aby informovaly občany Unie o 
spojenectví mezi vnitrostátními
politickými stranami a kandidáty a 
evropskými politickými stranami.

3. Evropské politické strany přijmou 
v souvislosti s volbami do Evropského 
parlamentu veškerá vhodná opatření 
k tomu, aby informovaly občany Unie o 
spojenectví mezi členskými stranami
evropské politické strany, kandidáty a 
evropskými politickými stranami.

Or. de

Pozměňovací návrh 298
Andrew Duff
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Návrh nařízení
Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17a
Financování kampaní v souvislosti s 

referendem
1. Finanční prostředky, jež evropské 
politické strany obdrží ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie nebo z jiného 
zdroje, mohou být použity na financování 
kampaní vedených evropskými politickými 
stranami v souvislosti s referendy 
konanými v jednom či několika členských 
státech, jež se přímo týkají záležitostí 
souvisejících s Evropskou unií.
2. Financování a omezení výdajů na 
kampaně evropských politických stran 
v souvislosti s referendy se upraví akty 
v přenesené pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Financování evropských politických 
stran ze souhrnného rozpočtu Evropské 
unie nebo z jiného zdroje nesmí být 
použito pro přímé ani nepřímé 
financování celostátních, regionálních 
ani místních voleb nebo jiných politických 
stran a zejména ne vnitrostátních 
politických stran či kandidátů.

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 300
Manfred Weber

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Financování evropských politických 
stran ze souhrnného rozpočtu Evropské 
unie nebo z jiného zdroje nesmí být 
použito pro přímé ani nepřímé financování 
celostátních, regionálních ani místních 
voleb nebo jiných politických stran a 
zejména ne vnitrostátních politických stran 
či kandidátů.

1. Financování evropských politických 
stran ze souhrnného rozpočtu Evropské 
unie nebo z jiného zdroje nesmí být 
použito pro přímé financování celostátních, 
regionálních ani místních voleb nebo 
jiných politických stran a zejména ne 
vnitrostátních politických stran či 
kandidátů.

Or. de

Pozměňovací návrh 301
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Financování evropských politických 
nadací ze souhrnného rozpočtu Evropské 
unie nebo z jiného zdroje nesmí být 
použito na jiné účely než na financování 
jejich úkolů uvedených v čl. 2 odst. 4 a na 
výdaje, které jsou přímo spojené s cíli 
vytyčenými v jejich stanovách podle 
článku 5. Zejména nesmí být použito na 
přímé ani nepřímé financování evropských, 
celostátních, regionálních nebo místních 
voleb, politických stran nebo kandidátů či 
nadací.

2. Financování evropských politických 
nadací ze souhrnného rozpočtu Evropské 
unie nebo z jiného zdroje nesmí být 
použito na jiné účely než na financování 
jejich úkolů uvedených v čl. 2 odst. 4 a na 
výdaje, které jsou přímo spojené s cíli 
vytyčenými v jejich stanovách podle 
článku 5. Zejména nesmí být použito na 
přímé ani nepřímé financování evropských, 
celostátních, regionálních nebo místních 
voleb či referend, politických stran nebo 
kandidátů či nadací.

Or. de

Pozměňovací návrh 302
Rainer Wieland
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Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Financování evropských politických 
stran a evropských politických nadací ze 
souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo 
z jiného zdroje nesmí být použito k 
financování kampaní k celostátním, 
regionálním nebo místním referendům.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 303
Andrew Duff

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Financování evropských politických 
stran a evropských politických nadací ze 
souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo 
z jiného zdroje nesmí být použito 
k financování kampaní k celostátním, 
regionálním nebo místním referendům.

3. Financování evropských politických 
stran a evropských politických nadací ze 
souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo 
z jiného zdroje nesmí být použito 
k financování kampaní k celostátním, 
regionálním nebo místním referendům, 
pokud se tato referenda nezabývají 
otázkami, jež se týkají Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Financování evropských politických 
stran a evropských politických nadací ze 

3. Financování evropských politických 
stran a evropských politických nadací ze 
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souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo 
z jiného zdroje nesmí být použito 
k financování kampaní k celostátním, 
regionálním nebo místním referendům.

souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo z 
jiného zdroje nesmí být použito k 
financování kampaní k celostátním, 
regionálním nebo místním referendům, 
s výjimkou případů, kdy se tato referenda 
přímo zabývají otázkami, jež se týkají 
Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Financování evropských politických 
stran a evropských politických nadací ze 
souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo 
z jiného zdroje nesmí být použito k 
financování přidružených politických 
stran, jež mají své sídlo ve třetích zemích.

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do šesti měsíců po skončení 
rozpočtového roku předloží evropské 
politické strany a evropské politické 
nadace rejstříku a příslušným vnitrostátním 
orgánům v členských státech:

1. Nejpozději do čtyř měsíců po skončení 
rozpočtového roku předloží evropské 
politické strany a evropské politické 
nadace rejstříku a příslušným vnitrostátním 
orgánům v členských státech:

Or. en
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Pozměňovací návrh 307
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do šesti měsíců po skončení 
rozpočtového roku předloží evropské 
politické strany a evropské politické 
nadace rejstříku a příslušným vnitrostátním 
orgánům v členských státech:

1. Nejpozději do tří měsíců po skončení 
rozpočtového roku předloží evropské 
politické strany a evropské politické 
nadace rejstříku a příslušným vnitrostátním 
orgánům v členských státech:

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do šesti měsíců po skončení 
rozpočtového roku předloží evropské 
politické strany a evropské politické 
nadace rejstříku a příslušným vnitrostátním 
orgánům v členských státech:

1. Nejpozději do šesti měsíců po skončení 
rozpočtového roku předloží evropské 
politické strany a evropské politické 
nadace Evropskému účetnímu dvoru 
jakožto ověřovacímu orgánu, rejstříku a –
v případě potřeby – příslušným 
vnitrostátním orgánům v členských státech:

Or. de

Pozměňovací návrh 309
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19a
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Spolupráce s vnitrostátními orgány
Evropský úřad pro boj proti podvodům a 
Evropský parlament uzavřou 
s vnitrostátními orgány členských států 
dohody o praktických otázkách 
uplatňování tohoto nařízení. Tyto dohody 
musí být v den vstupu tohoto nařízení 
v platnost použitelné.

Or. en

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 310
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Pokud jsou podle tohoto nařízení 
evropským politickým stranám v souladu 
s finančním nařízením odejmuty finanční 
prostředky nebo uloženy peněžité pokuty, 
budou připsány k finančním prostředkům 
aktuálního roku v souladu s článkem 14.

Or. de

Odůvodnění

Horizontální ustanovení, které se týká mimo jiné čl. 12 odst. 4, čl. 15 odst. 6, čl. 22 odst. 1 
nebo čl. 22 odst. 4.
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Pozměňovací návrh 311
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné vnitrostátní orgány členského 
státu, v němž mají evropské politické 
strany a evropské politické nadace svá 
sídla, vykonávají v souladu s čl. 10 odst. 2 
kontrolu finančních prostředků získaných z 
jiných zdrojů, než je rozpočet Evropské 
unie, a všech výdajů. Tyto kontroly musí 
být vykonávány ve spolupráci 
s Evropským parlamentem a příslušnými 
vnitrostátními orgány v ostatních 
členských státech.

Příslušné vnitrostátní orgány členského 
státu, v němž mají evropské politické 
strany a evropské politické nadace svá 
sídla, vykonávají v souladu s čl. 10 odst. 2 
kontrolu finančních prostředků získaných z 
jiných zdrojů, než je rozpočet Evropské 
unie, a všech výdajů. Tyto kontroly musí 
být vykonávány ve spolupráci s Evropskou 
komisí a příslušnými vnitrostátními orgány 
v ostatních členských státech.

Or. pt

Pozměňovací návrh 312
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vnitrostátní orgány a Evropský parlament
dohodnou praktické aspekty pro sdílení 
informací o evropských politických 
stranách a evropských politických 
nadacích.

Vnitrostátní orgány a Evropská komise
dohodnou praktické aspekty pro sdílení 
informací o evropských politických 
stranách a evropských politických 
nadacích.

Or. pt

Pozměňovací návrh 313
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jakýkoli dokument nebo informace, 
které Účetní dvůr vyžaduje k plnění svého 
úkolu, mu musí dodat na jeho žádost 
evropské politické strany a evropské 
politické nadace, které získávají finanční 
prostředky v souladu s tímto nařízením.

4. Jakýkoli dokument nebo informace, 
které společný výbor Evropského 
parlamentu a Účetního dvora vyžaduje 
k plnění svého úkolu, mu musí dodat na 
jeho žádost evropské politické strany a 
evropské politické nadace, které získávají 
finanční prostředky v souladu s tímto 
nařízením.

Or. fr

Pozměňovací návrh 314
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Rozhodnutí o přiznání [příspěvku] nebo 
rozhodnutí o udělení grantu nebo grantová 
dohoda musí výslovně zmocňovat 
Evropský parlament a Účetní dvůr, aby 
provedly na místě audit dokladů evropské 
politické strany, která obdržela [příspěvek] 
nebo evropské politické nadace, která 
obdržela grant ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie.

5. Rozhodnutí o přiznání [příspěvku] nebo 
rozhodnutí o udělení grantu nebo grantová 
dohoda musí výslovně zmocňovat 
Evropský parlament nebo společný výbor 
Evropského parlamentu a Účetního 
dvora, aby provedly na místě audit dokladů 
evropské politické strany, která obdržela
[příspěvek] nebo evropské politické 
nadace, která obdržela grant ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 315
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Rozhodnutí o přiznání [příspěvku] nebo 
rozhodnutí o udělení grantu nebo grantová 
dohoda musí výslovně zmocňovat 
Evropský parlament a Účetní dvůr, aby 
provedly na místě audit dokladů evropské 
politické strany, která obdržela [příspěvek] 
nebo evropské politické nadace, která 
obdržela grant ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie.

5. Rozhodnutí o přiznání [příspěvku] nebo 
rozhodnutí o udělení grantu nebo grantová 
dohoda musí výslovně zmocňovat Účetní 
dvůr, popřípadě ve spolupráci 
s Evropským parlamentem, aby provedl na 
místě audit dokladů evropské politické 
strany, která obdržela [příspěvek] nebo 
evropské politické nadace, která obdržela 
grant ze souhrnného rozpočtu Evropské 
unie.

Or. de

Pozměňovací návrh 316
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Rozhodnutí o přiznání [příspěvku] nebo 
rozhodnutí o udělení grantu nebo grantová 
dohoda musí výslovně zmocňovat 
Evropský parlament a Účetní dvůr, aby 
provedly na místě audit dokladů evropské 
politické strany, která obdržela [příspěvek] 
nebo evropské politické nadace, která 
obdržela grant ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie.

5. Rozhodnutí o přiznání [příspěvku] nebo 
rozhodnutí o udělení grantu nebo grantová 
dohoda musí výslovně zmocňovat 
Evropskou komisi a Účetní dvůr, aby 
provedly na místě audit dokladů evropské 
politické strany, která obdržela [příspěvek] 
nebo evropské politické nadace, která 
obdržela grant ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie.

Or. pt

Pozměňovací návrh 317
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Účetní dvůr a schvalující osoba nebo 
jiný externí subjekt pověřený schvalující 
osobou může vykonávat nezbytné kontroly 
a ověřování na místě za účelem ověření 
legality výdajů a řádného provádění 
rozhodnutí o [příspěvku] a rozhodnutí o 
udělení grantu nebo grantové dohody, a v 
případě evropské politické nadace, řádného 
provádění pracovního programu. Příjemce 
poskytne veškeré doklady nebo informace 
potřebné k provedení tohoto úkolu.

6. Společný výbor Evropského parlamentu 
a Účetního dvora a schvalující osoba nebo 
jiný externí subjekt pověřený schvalující 
osobou může vykonávat nezbytné kontroly 
a ověřování na místě za účelem ověření 
legality výdajů a řádného provádění 
rozhodnutí o [příspěvku] a rozhodnutí o 
udělení grantu nebo grantové dohody, a v 
případě evropské politické nadace, řádného 
provádění pracovního programu. Příjemce 
poskytne veškeré doklady nebo informace 
potřebné k provedení tohoto úkolu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 318
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Účetní dvůr a schvalující osoba nebo 
jiný externí subjekt pověřený schvalující 
osobou může vykonávat nezbytné kontroly 
a ověřování na místě za účelem ověření 
legality výdajů a řádného provádění 
rozhodnutí o [příspěvku] a rozhodnutí o 
udělení grantu nebo grantové dohody, a v 
případě evropské politické nadace, řádného 
provádění pracovního programu. Příjemce 
poskytne veškeré doklady nebo informace 
potřebné k provedení tohoto úkolu.

6. Účetní dvůr a schvalující osoba nebo 
jiný externí subjekt pověřený Účetním 
dvorem může vykonávat nezbytné kontroly 
a ověřování na místě za účelem ověření 
legality výdajů a řádného provádění 
rozhodnutí o [příspěvku] a rozhodnutí o 
udělení grantu nebo grantové dohody, a v 
případě evropské politické nadace, řádného 
provádění pracovního programu. Příjemce 
poskytne veškeré doklady nebo informace 
potřebné k provedení tohoto úkolu.

Or. de

Pozměňovací návrh 319
Paulo Rangel
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Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Evropský úřad pro boj proti podvodům 
(OLAF) může provádět šetření, včetně 
kontrol a inspekcí na místě, a to v souladu 
s předpisy a postupy stanovenými 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 
o vyšetřování prováděném Evropským 
úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a 
v nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 
ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a 
inspekcích na místě prováděných Komisí 
za účelem ochrany finančních zájmů 
Evropských společenství proti podvodům a 
jiným nesrovnalostem s cílem stanovit, zda 
došlo k podvodu, korupci nebo jiné 
nedovolené činnosti poškozující finanční 
zájmy Unie v souvislosti s příspěvky nebo 
granty financovanými podle tohoto 
nařízení. Je-li to vhodné, na základě 
zjištění může Evropský parlament
přijmout rozhodnutí o vymáhání.

7. Evropský úřad pro boj proti podvodům 
(OLAF) může provádět šetření, včetně 
kontrol a inspekcí na místě, a to v souladu 
s předpisy a postupy stanovenými 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 
o vyšetřování prováděném Evropským 
úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a 
v nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 
ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a 
inspekcích na místě prováděných Komisí 
za účelem ochrany finančních zájmů 
Evropských společenství proti podvodům a 
jiným nesrovnalostem s cílem stanovit, zda 
došlo k podvodu, korupci nebo jiné 
nedovolené činnosti poškozující finanční 
zájmy Unie v souvislosti s příspěvky nebo 
granty financovanými podle tohoto 
nařízení. Je-li to vhodné, na základě 
zjištění může Komise přijmout rozhodnutí 
o vymáhání.

Or. pt

Pozměňovací návrh 320
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veškerá technická podpora Evropského 
parlamentu evropským politickým 
stranám je založena na zásadě rovného 
zacházení. Poskytuje se za podmínek, 
které nejsou méně výhodné, než jsou 
podmínky poskytované jiným externím 
organizacím a sdružením, jimž může být 
poskytována podobná podpora, a dodává 
se na základě faktury a za úplatu.

vypouští se
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Or. de

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 21 odst. 1 bodu 1 (nový).

Pozměňovací návrh 321
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veškerá technická podpora Evropského 
parlamentu evropským politickým stranám 
je založena na zásadě rovného zacházení.
Poskytuje se za podmínek, které nejsou 
méně výhodné, než jsou podmínky 
poskytované jiným externím organizacím a 
sdružením, jimž může být poskytována 
podobná podpora, a dodává se na základě 
faktury a za úplatu.

Veškerá technická podpora Evropského 
parlamentu nebo jiných evropských 
institucí evropským politickým stranám je 
založena na zásadě rovného zacházení.
Poskytuje se za podmínek, které nejsou 
méně výhodné, než jsou podmínky 
poskytované jiným externím organizacím a 
sdružením, jimž může být poskytována 
podobná podpora, a dodává se na základě 
faktury a za úplatu.

Or. de

Pozměňovací návrh 322
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veškerá technická podpora Evropského 
parlamentu evropským politickým stranám 
je založena na zásadě rovného zacházení.
Poskytuje se za podmínek, které nejsou 
méně výhodné, než jsou podmínky 
poskytované jiným externím organizacím a 
sdružením, jimž může být poskytována 
podobná podpora, a dodává se na základě 
faktury a za úplatu.

Veškerá technická podpora Evropské 
komise evropským politickým stranám je 
založena na zásadě rovného zacházení.
Poskytuje se za podmínek, které nejsou 
méně výhodné, než jsou podmínky 
poskytované jiným externím organizacím a 
sdružením, jimž může být poskytována 
podobná podpora, a dodává se na základě 
faktury a za úplatu.
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Or. pt

Pozměňovací návrh 323
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veškerá přímá technická podpora 
Evropského parlamentu evropským 
politickým stranám je založena na zásadě 
rovného zacházení. Poskytuje se za 
podmínek, které nejsou méně výhodné, 
než jsou podmínky poskytované jiným 
externím organizacím a sdružením, jimž 
může být poskytována podobná podpora, a 
dodává se na základě faktury a za úplatu.

Or. de

Pozměňovací návrh 324
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský parlament vydá prováděcí 
ustanovení, která stanoví podmínky, při 
jejichž splnění mohou politické skupiny 
společně s evropskými politickými 
stranami, jež zastupují v Evropském 
parlamentu, pořádat akce, jež lze 
považovat za nepřímou podporu, a to 
zejména tehdy, pokud se tyto akce konají 
v prostorách Evropského parlamentu.

Or. de
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Pozměňovací návrh 325
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s článkem 24 Evropský 
parlament zveřejní podrobnosti technické 
podpory poskytované jednotlivým 
evropským politickým stranám ve výroční 
zprávě do tří měsíců po skončení 
rozpočtového období.

Or. de

Pozměňovací návrh 326
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s článkem 24 Evropský 
parlament zveřejní podrobnosti technické 
podpory poskytované jednotlivým 
evropským politickým stranám ve výroční 
zprávě do tří měsíců po skončení 
rozpočtového období.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 327
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s článkem 24 Evropský 
parlament zveřejní podrobnosti technické 

V souladu s článkem 24 Evropská komise
zveřejní podrobnosti technické podpory 
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podpory poskytované jednotlivým 
evropským politickým stranám ve výroční 
zprávě do tří měsíců po skončení 
rozpočtového období.

poskytované jednotlivým evropským 
politickým stranám ve výroční zprávě do 
tří měsíců po skončení rozpočtového 
období.

Or. pt

Pozměňovací návrh 328
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže Evropský parlament shledá, že v 
souladu s čl. 7 odst. 2 evropská politická 
strana nebo evropská politická nadace 
nedodržela hodnoty, na kterých je Unie 
založena, nebo že byla pravomocně 
odsouzena za nezákonnou činnost 
poškozující finanční zájmy Unie dle 
definice v čl. 93 odst. 1 písm. e) finančního 
nařízení, nebo že evropská politická strana 
nedodržela minimální pravidla 
vnitrostranické demokracie, jak to 
vyžaduje čl. 4 odst. 2, může být dotyčná 
evropská politická strana nebo evropská 
politická nadace vyškrtnuta z rejstříku, 
může pozbýt svého statusu v souladu s 
článkem 11, a jakékoli dosud platné 
rozhodnutí o financování z prostředků 
Unie, které obdržela podle tohoto nařízení, 
může být staženo a jakákoli dosud platná 
dohoda o takovém financování ukončena a 
veškeré finanční prostředky Unie budou 
vráceny, včetně nevyužitých prostředků 
Unie z předchozích let.

1. Jestliže Evropský úřad pro boj proti 
podvodům shledá, že v souladu s čl. 7 odst. 
2 evropská politická strana nebo evropská 
politická nadace nedodržela hodnoty, na 
kterých je Unie založena, nebo že byla 
pravomocně odsouzena za nezákonnou 
činnost poškozující finanční zájmy Unie 
dle definice v čl. 93 odst. 1 písm. e) 
finančního nařízení, nebo že evropská 
politická strana nedodržela minimální 
pravidla vnitrostranické demokracie, jak to 
vyžaduje čl. 4 odst. 2, může být dotyčná 
evropská politická strana nebo evropská 
politická nadace vyškrtnuta z rejstříku, 
může pozbýt svého statusu v souladu s 
článkem 11, a jakékoli dosud platné 
rozhodnutí o financování z prostředků 
Unie, které obdržela podle tohoto nařízení, 
může být staženo a jakákoli dosud platná 
dohoda o takovém financování ukončena a 
veškeré finanční prostředky Unie budou 
vráceny, včetně nevyužitých prostředků 
Unie z předchozích let.

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Manfred Weber
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Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže Evropský parlament shledá, že v 
souladu s čl. 7 odst. 2 evropská politická 
strana nebo evropská politická nadace 
nedodržela hodnoty, na kterých je Unie 
založena, nebo že byla pravomocně 
odsouzena za nezákonnou činnost 
poškozující finanční zájmy Unie dle 
definice v čl. 93 odst. 1 písm. e) 
finančního nařízení, nebo že evropská 
politická strana nedodržela minimální 
pravidla vnitrostranické demokracie, jak to 
vyžaduje čl. 4 odst. 2, může být dotyčná 
evropská politická strana nebo evropská 
politická nadace vyškrtnuta z rejstříku, 
může pozbýt svého statusu v souladu s 
článkem 11, a jakékoli dosud platné 
rozhodnutí o financování z prostředků 
Unie, které obdržela podle tohoto nařízení, 
může být staženo a jakákoli dosud platná 
dohoda o takovém financování ukončena a 
veškeré finanční prostředky Unie budou 
vráceny, včetně nevyužitých prostředků 
Unie z předchozích let.

1. Jestliže Evropský parlament na základě 
rozsudku Soudního dvora Evropské unie 
shledá, že v souladu s čl. 7 odst. 2 evropská 
politická strana nebo evropská politická 
nadace nedodržela hodnoty, na kterých je 
Unie založena, nebo že evropská politická 
strana nedodržela minimální pravidla 
vnitrostranické demokracie, jak to 
vyžaduje čl. 4 odst. 2, nebo jestliže shledá, 
že evropská politická strana nebo evropská 
politická nadace byla pravomocně 
odsouzena za nezákonnou činnost 
poškozující finanční zájmy Unie dle 
definice v čl. 93 odst. 1 písm. e) 
finančního nařízení, může být jakékoli 
dosud platné rozhodnutí o financování z 
prostředků Unie, které obdržela podle 
tohoto nařízení, staženo a jakákoli dosud 
platná dohoda o takovém financování 
ukončena a veškeré finanční prostředky 
Unie budou vráceny, včetně nevyužitých 
prostředků Unie z předchozích let.

Or. de

Odůvodnění

Logicky navazuje na pozměňovací návrh k čl. 7 odst. 2 prvnímu pododstavci.

Pozměňovací návrh 330
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže Evropský parlament shledá, že v 
souladu s čl. 7 odst. 2 evropská politická 
strana nebo evropská politická nadace 

1. Jestliže Evropský parlament shledá, že v 
souladu s čl. 7 odst. 2 evropská politická 
strana nebo evropská politická nadace 
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nedodržela hodnoty, na kterých je Unie 
založena, nebo že byla pravomocně 
odsouzena za nezákonnou činnost 
poškozující finanční zájmy Unie dle 
definice v čl. 93 odst. 1 písm. e) finančního 
nařízení, nebo že evropská politická strana 
nedodržela minimální pravidla 
vnitrostranické demokracie, jak to 
vyžaduje čl. 4 odst. 2, může být dotyčná 
evropská politická strana nebo evropská 
politická nadace vyškrtnuta z rejstříku, 
může pozbýt svého statusu v souladu s 
článkem 11, a jakékoli dosud platné 
rozhodnutí o financování z prostředků 
Unie, které obdržela podle tohoto nařízení, 
může být staženo a jakákoli dosud platná 
dohoda o takovém financování ukončena a 
veškeré finanční prostředky Unie budou 
vráceny, včetně nevyužitých prostředků 
Unie z předchozích let.

nedodržela hodnoty, na kterých je Unie 
založena v souladu s Listinou základních 
práv Evropské unie, nebo že byla 
pravomocně odsouzena za nezákonnou 
činnost poškozující finanční zájmy Unie 
dle definice v čl. 93 odst. 1 písm. e) 
finančního nařízení, nebo že evropská 
politická strana nedodržela minimální
pravidla vnitrostranické demokracie, jak to 
vyžaduje čl. 4 odst. 2, může být dotyčná 
evropská politická strana nebo evropská 
politická nadace vyškrtnuta z rejstříku, 
může pozbýt svého statusu v souladu s 
článkem 11, a jakékoli dosud platné 
rozhodnutí o financování z prostředků 
Unie, které obdržela podle tohoto nařízení, 
může být staženo a jakákoli dosud platná 
dohoda o takovém financování ukončena a 
veškeré finanční prostředky Unie budou 
vráceny, včetně nevyužitých prostředků 
Unie z předchozích let.

Or. fr

Pozměňovací návrh 331
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže Evropský parlament shledá, že v 
souladu s čl. 7 odst. 2 evropská politická 
strana nebo evropská politická nadace 
nedodržela hodnoty, na kterých je Unie 
založena, nebo že byla pravomocně 
odsouzena za nezákonnou činnost 
poškozující finanční zájmy Unie dle 
definice v čl. 93 odst. 1 písm. e) finančního 
nařízení, nebo že evropská politická strana 
nedodržela minimální pravidla 
vnitrostranické demokracie, jak to 
vyžaduje čl. 4 odst. 2, může být dotyčná 
evropská politická strana nebo evropská

1. Jestliže Evropská komise shledá, že v 
souladu s čl. 7 odst. 2 evropská politická 
strana nebo evropská politická nadace 
nedodržela hodnoty, na kterých je Unie 
založena, nebo že byla pravomocně 
odsouzena za nezákonnou činnost 
poškozující finanční zájmy Unie dle 
definice v čl. 93 odst. 1 písm. e) finančního 
nařízení, nebo že evropská politická strana 
nedodržela minimální pravidla 
vnitrostranické demokracie, jak to 
vyžaduje čl. 4 odst. 2, může být dotyčná 
evropská politická strana nebo evropská 
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politická nadace vyškrtnuta z rejstříku, 
může pozbýt svého statusu v souladu s 
článkem 11, a jakékoli dosud platné 
rozhodnutí o financování z prostředků 
Unie, které obdržela podle tohoto nařízení, 
může být staženo a jakákoli dosud platná 
dohoda o takovém financování ukončena a 
veškeré finanční prostředky Unie budou 
vráceny, včetně nevyužitých prostředků 
Unie z předchozích let.

politická nadace vyškrtnuta z rejstříku, 
může pozbýt svého statusu v souladu s 
článkem 11, a jakékoli dosud platné 
rozhodnutí o financování z prostředků 
Unie, které obdržela podle tohoto nařízení, 
může být staženo a jakákoli dosud platná 
dohoda o takovém financování ukončena a 
veškeré finanční prostředky Unie budou 
vráceny, včetně nevyužitých prostředků 
Unie z předchozích let.

Or. pt

Pozměňovací návrh 332
György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže Evropský parlament shledá, že v 
souladu s čl. 7 odst. 2 evropská politická 
strana nebo evropská politická nadace 
nedodržela hodnoty, na kterých je Unie 
založena, nebo že byla pravomocně 
odsouzena za nezákonnou činnost 
poškozující finanční zájmy Unie dle 
definice v čl. 93 odst. 1 písm. e) finančního 
nařízení, nebo že evropská politická strana 
nedodržela minimální pravidla 
vnitrostranické demokracie, jak to 
vyžaduje čl. 4 odst. 2, může být dotyčná 
evropská politická strana nebo evropská 
politická nadace vyškrtnuta z rejstříku, 
může pozbýt svého statusu v souladu s 
článkem 11, a jakékoli dosud platné 
rozhodnutí o financování z prostředků 
Unie, které obdržela podle tohoto nařízení, 
může být staženo a jakákoli dosud platná 
dohoda o takovém financování ukončena a 
veškeré finanční prostředky Unie budou 
vráceny, včetně nevyužitých prostředků 
Unie z předchozích let.

1. Jestliže Evropský parlament shledá, že v 
souladu s čl. 7 odst. 2 evropská politická 
strana nebo evropská politická nadace 
nedodržela hodnoty, na kterých je Unie 
založena, nebo že byla pravomocně 
odsouzena za nezákonnou činnost 
poškozující finanční zájmy Unie dle 
definice v čl. 93 odst. 1 písm. e) finančního 
nařízení, nebo že evropská politická strana 
nedodržela minimální pravidla 
vnitrostranické demokracie, jak to 
vyžaduje čl. 4 odst. 2, může být dotyčná 
evropská politická strana nebo evropská 
politická nadace napomenuta, může jí být 
uložena peněžitá pokuta nebo může být 
vymazána z rejstříku, čímž pozbyde svého 
statusu v souladu s článkem 11, a jakékoli 
dosud platné rozhodnutí o financování z 
prostředků Unie, které obdržela podle 
tohoto nařízení, může být staženo a 
jakákoli dosud platná dohoda o takovém 
financování ukončena a veškeré finanční 
prostředky Unie budou vráceny, včetně 
nevyužitých prostředků Unie z předchozích 
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let.

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Alain Lamassoure

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropský parlament uloží evropské 
politické straně nebo evropské politické 
nadaci peněžitou pokutu podle jím 
stanovené stupnice:

2. Evropský parlament uloží evropské 
politické straně nebo evropské politické 
nadaci rozhodnutím přijatým 
tříčtvrtinovou většinou hlasů členů, již se 
účastní hlasování, a po vyslechnutí 
stanoviska výboru podle čl. 6 odst. 2 
peněžitou pokutu podle jím stanovené 
stupnice:

Or. fr

Pozměňovací návrh 334
Andrew Duff

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropský parlament uloží evropské 
politické straně nebo evropské politické 
nadaci peněžitou pokutu podle jím 
stanovené stupnice:

2. Evropský parlament uloží evropské 
politické straně nebo evropské politické 
nadaci peněžitou pokutu podle stupnice 
stanovené na základě aktu v přenesené 
pravomoci:

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Krišjānis Kariņš
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Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropský parlament uloží evropské 
politické straně nebo evropské politické 
nadaci peněžitou pokutu podle jím 
stanovené stupnice:

2. Evropský úřad pro boj proti podvodům
uloží evropské politické straně nebo 
evropské politické nadaci peněžitou pokutu 
podle jím stanovené stupnice:

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropský parlament uloží evropské 
politické straně nebo evropské politické 
nadaci peněžitou pokutu podle jím
stanovené stupnice:

2. Evropská komise uloží evropské 
politické straně nebo evropské politické 
nadaci peněžitou pokutu podle jí stanovené 
stupnice:

Or. pt

Pozměňovací návrh 337
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v případě neoznámení podle čl. 6 odst. 6 
a 7 nebo pokud Evropský parlament
shledá, že evropská politická strana nebo 
evropská politická nadace kdykoli úmyslně 
poskytla nepravdivé nebo zavádějící 
informace,

b) v případě neoznámení podle čl. 6 odst. 6 
a 7 nebo pokud Evropský úřad pro boj 
proti podvodům shledá, že evropská 
politická strana nebo evropská politická 
nadace kdykoli úmyslně poskytla 
nepravdivé nebo zavádějící informace,

Or. en
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Pozměňovací návrh 338
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v případě neoznámení podle čl. 6 odst. 6 
a 7 nebo pokud Evropský parlament
shledá, že evropská politická strana nebo 
evropská politická nadace kdykoli úmyslně 
poskytla nepravdivé nebo zavádějící 
informace,

b) v případě neoznámení podle čl. 6 odst. 6 
a 7 nebo pokud Komise shledá, že 
evropská politická strana nebo evropská 
politická nadace kdykoli úmyslně poskytla 
nepravdivé nebo zavádějící informace,

Or. pt

Pozměňovací návrh 339
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) v případě, že člen během volebního 
období změní politickou stranu,

Or. fr

Pozměňovací návrh 340
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) v případě nenahlášení dárců a jejich 
odpovídajících darů Evropskému 
parlamentu v souladu s čl. 15 odst. 2 nebo 
nenahlášení darů v souladu s čl. 15 odst. 3 

d) v případě nenahlášení dárců a jejich 
odpovídajících darů Evropské komisi v 
souladu s čl. 15 odst. 2 nebo nenahlášení 
darů v souladu s čl. 15 odst. 3 a 4,
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a 4,

Or. pt

Pozměňovací návrh 341
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při stanovení výše peněžité pokuty 
uložené evropské politické straně nebo 
evropské politické nadaci podle odstavce 2 
Evropský parlament zohlední závažnost, 
trvání a případně opakování porušení 
povinnosti, čas, který uplynul od takového 
jednání, úmysl nebo stupeň nedbalosti a 
opatření přijatá pro dosažení souladu s 
podmínkami a požadavky tohoto nařízení.
Peněžitý trest musí být účinný a odrazující 
a nesmí přesáhnout 10 % ročního rozpočtu 
dotčené evropské politické strany nebo 
evropské politické nadace za rok, kdy byla 
sankce uložena.

3. Při stanovení výše peněžité pokuty 
uložené evropské politické straně nebo 
evropské politické nadaci podle odstavce 2 
Evropský úřad pro boj proti podvodům
zohlední závažnost, trvání a případně 
opakování porušení povinnosti, čas, který 
uplynul od takového jednání, úmysl nebo 
stupeň nedbalosti a opatření přijatá pro 
dosažení souladu s podmínkami a 
požadavky tohoto nařízení. Peněžitý trest 
musí být účinný a odrazující a nesmí 
přesáhnout 10 % ročního rozpočtu dotčené 
evropské politické strany nebo evropské 
politické nadace za rok, kdy byla sankce 
uložena.

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při stanovení výše peněžité pokuty 
uložené evropské politické straně nebo 
evropské politické nadaci podle odstavce 2 
Evropský parlament zohlední závažnost, 
trvání a případně opakování porušení 
povinnosti, čas, který uplynul od takového 

3. Při stanovení výše peněžité pokuty 
uložené evropské politické straně nebo 
evropské politické nadaci podle odstavce 2 
Evropský parlament zohlední závažnost,
trvání a případně opakování porušení 
povinnosti, čas, který uplynul od takového 
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jednání, úmysl nebo stupeň nedbalosti a 
opatření přijatá pro dosažení souladu s 
podmínkami a požadavky tohoto nařízení.
Peněžitý trest musí být účinný a odrazující 
a nesmí přesáhnout 10 % ročního rozpočtu 
dotčené evropské politické strany nebo 
evropské politické nadace za rok, kdy byla 
sankce uložena.

jednání, úmysl nebo stupeň nedbalosti a 
opatření přijatá pro dosažení souladu s 
podmínkami a požadavky tohoto nařízení, 
přičemž však výše této pokuty činí 
nejméně dvojnásobek získané výhody.
Peněžitý trest musí být účinný a odrazující 
a nesmí přesáhnout 10 % ročního rozpočtu 
dotčené evropské politické strany nebo 
evropské politické nadace za rok, kdy byla 
sankce uložena. V případě potřeby lze 
umožnit rozložení úhrady pokuty do 
splátek.

Or. de

Pozměňovací návrh 343
Zita Gurmai, Jo Leinen

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při stanovení výše peněžité pokuty 
uložené evropské politické straně nebo 
evropské politické nadaci podle odstavce 2 
Evropský parlament zohlední závažnost, 
trvání a případně opakování porušení 
povinnosti, čas, který uplynul od takového 
jednání, úmysl nebo stupeň nedbalosti a 
opatření přijatá pro dosažení souladu s 
podmínkami a požadavky tohoto nařízení.
Peněžitý trest musí být účinný a odrazující 
a nesmí přesáhnout 10 % ročního rozpočtu 
dotčené evropské politické strany nebo 
evropské politické nadace za rok, kdy byla 
sankce uložena.

3. Při stanovení výše peněžité pokuty 
uložené evropské politické straně nebo 
evropské politické nadaci podle odstavce 2 
Evropský parlament zohlední závažnost, 
trvání a případně opakování porušení 
povinnosti, čas, který uplynul od takového 
jednání, úmysl nebo stupeň nedbalosti a
přiměřenost a načasování opatření 
přijatých evropskou politickou stranou či 
evropskou politickou nadací pro dosažení 
souladu s podmínkami a požadavky tohoto 
nařízení. Peněžitý trest musí být účinný a 
odrazující a nesmí přesáhnout 10 % 
ročního rozpočtu dotčené evropské 
politické strany nebo evropské politické 
nadace za rok, kdy byla sankce uložena.

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Paulo Rangel
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Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při stanovení výše peněžité pokuty 
uložené evropské politické straně nebo 
evropské politické nadaci podle odstavce 2 
Evropský parlament zohlední závažnost, 
trvání a případně opakování porušení 
povinnosti, čas, který uplynul od takového 
jednání, úmysl nebo stupeň nedbalosti a 
opatření přijatá pro dosažení souladu s 
podmínkami a požadavky tohoto nařízení.
Peněžitý trest musí být účinný a odrazující 
a nesmí přesáhnout 10 % ročního rozpočtu 
dotčené evropské politické strany nebo 
evropské politické nadace za rok, kdy byla 
sankce uložena.

3. Při stanovení výše peněžité pokuty 
uložené evropské politické straně nebo 
evropské politické nadaci podle odstavce 2 
Evropská komise zohlední závažnost, 
trvání a případně opakování porušení 
povinnosti, čas, který uplynul od takového 
jednání, úmysl nebo stupeň nedbalosti a 
opatření přijatá pro dosažení souladu s 
podmínkami a požadavky tohoto nařízení.
Peněžitý trest musí být účinný a odrazující 
a nesmí přesáhnout 10 % ročního rozpočtu 
dotčené evropské politické strany nebo 
evropské politické nadace za rok, kdy byla 
sankce uložena.

Or. pt

Pozměňovací návrh 345
Manfred Weber

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Evropská politická strana nebo evropská 
politická nadace, která v návaznosti na 
porušení popsané v odstavci 2 písm. a) 
nezavede opatření požadovaná Evropským 
parlamentem pro nápravu situace, přestože 
ji byla poskytnuta příležitost učinit tak na 
základě článku 23, může být vyškrtnuta z 
rejstříku a pozbývá svého statusu v 
souladu s článkem 11 a jakékoli dosud 
platné rozhodnutí o financování z 
prostředků Unie, které obdržela podle 
tohoto nařízení, bude staženo a jakákoli 
dosud platná dohoda o takovém 
financování bude ukončena a veškeré 
finanční prostředky Unie budou vráceny, 

4. Pokud evropská politická strana nebo 
evropská politická nadace v návaznosti na 
porušení popsané v odstavci 2 písm. a) 
nezavede opatření požadovaná Evropským 
parlamentem pro nápravu situace, přestože 
ji byla poskytnuta příležitost učinit tak na 
základě článku 23, může být jakékoli dosud 
platné rozhodnutí o financování z 
prostředků Unie, které obdržela podle 
tohoto nařízení, staženo a jakákoli dosud 
platná dohoda o takovém financování 
ukončena a veškeré finanční prostředky 
Unie mohou být vráceny, včetně 
nevyužitých prostředků Unie z předchozích 
let.
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včetně nevyužitých prostředků Unie z 
předchozích let.

Or. de

Odůvodnění

Logicky navazuje na pozměňovací návrh k čl. 7 odst. 2 prvnímu pododstavci.

Pozměňovací návrh 346
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Evropská politická strana nebo evropská 
politická nadace, která v návaznosti na 
porušení popsané v odstavci 2 písm. a) 
nezavede opatření požadovaná Evropským 
parlamentem pro nápravu situace, přestože
ji byla poskytnuta příležitost učinit tak na 
základě článku 23, může být vyškrtnuta z 
rejstříku a pozbývá svého statusu v souladu 
s článkem 11 a jakékoli dosud platné 
rozhodnutí o financování z prostředků 
Unie, které obdržela podle tohoto nařízení, 
bude staženo a jakákoli dosud platná 
dohoda o takovém financování bude 
ukončena a veškeré finanční prostředky 
Unie budou vráceny, včetně nevyužitých 
prostředků Unie z předchozích let.

4. Evropská politická strana nebo evropská 
politická nadace, která v návaznosti na 
porušení popsané v odstavci 2 písm. a) 
nezavede opatření požadovaná Evropskou 
komisí pro nápravu situace, přestože ji byla 
poskytnuta příležitost učinit tak na základě 
článku 23, může být vyškrtnuta z rejstříku 
a pozbývá svého statusu v souladu s 
článkem 11 a jakékoli dosud platné 
rozhodnutí o financování z prostředků 
Unie, které obdržela podle tohoto nařízení, 
bude staženo a jakákoli dosud platná 
dohoda o takovém financování bude 
ukončena a veškeré finanční prostředky 
Unie budou vráceny, včetně nevyužitých 
prostředků Unie z předchozích let.

Or. pt

Pozměňovací návrh 347
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Evropská politická strana nebo evropská 
politická nadace může být navíc vyloučena 
z financování na období až pěti let 
v případech vážného profesního pochybení 
zjištěného schvalující osobou podle článku 
[93 odst. 1 písm. c)] finančního nařízení.

6. Evropská politická strana nebo evropská 
politická nadace může být navíc vyloučena 
z financování na období až tří let 
v případech vážného profesního pochybení 
zjištěného schvalující osobou podle článku 
[93 odst. 1 písm. c)] finančního nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Sankce uložené podle tohoto článku se 
použijí na všechny evropské politické 
strany a nadace bez ohledu na to, zda
dostávají finanční prostředky Unie.
Příslušná schvalující osoba může uložit 
další správní a/nebo peněžité sankce v 
souladu s článkem [96 odst. 2] finančního 
nařízení a článkem [145] jeho prováděcích 
pravidel evropské politické straně nebo 
evropské politické nadaci, která se nachází 
v některé ze situací uvedených v čl. 96 
odst. 1 finančního nařízení, které nejsou 
upraveny ve výše uvedených odstavcích.

7. Sankce uložené podle tohoto článku se 
použijí pouze na ty evropské politické 
strany a nadace, jež dostávají finanční 
prostředky Unie. Příslušná schvalující 
osoba může uložit další správní a/nebo 
peněžité sankce v souladu s článkem [96 
odst. 2] finančního nařízení a článkem 
[145] jeho prováděcích pravidel evropské 
politické straně nebo evropské politické 
nadaci, která se nachází v některé ze situací 
uvedených v čl. 96 odst. 1 finančního 
nařízení, které nejsou upraveny ve výše 
uvedených odstavcích.

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 7 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Předtím než Evropský úřad pro boj 
proti podvodům přijme rozhodnutí, 
konzultuje výbor nezávislých význačných 
osobností, který do jednoho měsíce od 
přijetí příslušné žádosti předloží 
odůvodněné stanovisko. Odůvodněné 
stanovisko výboru nezávislých význačných 
osobností se zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před přijetím konečného rozhodnutí o 
případných sankcích podle článku 22 
poskytne Evropský parlament dotčené 
evropské politické straně nebo evropské 
politické nadaci příležitost předložit své 
připomínky, a je-li to relevantní a vhodné, 
přijmout opatření potřebná pro nápravu 
situace v přiměřené lhůtě.

1. Před přijetím konečného rozhodnutí o 
případných sankcích podle článku 22 
poskytne Evropský úřad pro boj proti 
podvodům dotčené evropské politické 
straně nebo evropské politické nadaci 
příležitost předložit své připomínky, a je-li 
to relevantní a vhodné, přijmout opatření 
potřebná pro nápravu situace v přiměřené 
lhůtě.

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před přijetím konečného rozhodnutí o 
případných sankcích podle článku 22 

1. Před přijetím konečného rozhodnutí o 
případných sankcích podle článku 22 si
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poskytne Evropský parlament dotčené 
evropské politické straně nebo evropské 
politické nadaci příležitost předložit své 
připomínky, a je-li to relevantní a vhodné,
přijmout opatření potřebná pro nápravu 
situace v přiměřené lhůtě.

Evropský parlament vyžádá stanovisko od 
Poradního výboru pro regulaci 
evropských politických stran podle čl. 6
odst. 4a a poskytne dotčené evropské 
politické straně nebo evropské politické 
nadaci příležitost předložit své připomínky, 
a je-li to relevantní a vhodné, přijmout 
opatření potřebná pro nápravu situace v 
přiměřené lhůtě.

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Rainer Wieland

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před přijetím konečného rozhodnutí o 
případných sankcích podle článku 22 
poskytne Evropský parlament dotčené 
evropské politické straně nebo evropské 
politické nadaci příležitost předložit své 
připomínky, a je-li to relevantní a vhodné, 
přijmout opatření potřebná pro nápravu 
situace v přiměřené lhůtě.

1. Před přijetím konečného rozhodnutí o 
případných opatřeních podle článku 7 
nebo sankcích podle článku 22 poskytne 
dotčené evropské politické straně nebo 
evropské politické nadaci příležitost 
předložit své připomínky, a je-li to 
relevantní a vhodné, přijmout opatření 
potřebná pro nápravu situace v přiměřené 
lhůtě.

Or. de

Pozměňovací návrh 353
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před přijetím konečného rozhodnutí o 
případných sankcích podle článku 22 
poskytne Evropský parlament dotčené 
evropské politické straně nebo evropské 

1. Před přijetím konečného rozhodnutí o 
případných sankcích podle článku 22 
poskytne Evropská komise dotčené 
evropské politické straně nebo evropské 
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politické nadaci příležitost předložit své 
připomínky, a je-li to relevantní a vhodné, 
přijmout opatření potřebná pro nápravu 
situace v přiměřené lhůtě.

politické nadaci příležitost předložit své 
připomínky, a je-li to relevantní a vhodné, 
přijmout opatření potřebná pro nápravu 
situace v přiměřené lhůtě.

Or. pt

Pozměňovací návrh 354
Andrew Duff

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud to Evropský parlament považuje 
za nezbytné, může poskytnout slyšení také 
jiným fyzickým nebo právnickým osobám, 
včetně stěžovatelů uvedených v čl. 7 odst. 
3.

2. Před přijetím konečného rozhodnutí 
konzultuje Evropský parlament výbor 
nezávislých význačných osobností. Pokud 
to Evropský parlament považuje za 
nezbytné, může poskytnout slyšení také 
jiným fyzickým nebo právnickým osobám, 
včetně stěžovatelů uvedených v čl. 7 odst. 
3.

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud to Evropský parlament považuje 
za nezbytné, může poskytnout slyšení také 
jiným fyzickým nebo právnickým osobám, 
včetně stěžovatelů uvedených v čl. 7 odst. 
3.

2. Pokud to Evropský úřad pro boj proti 
podvodům považuje za nezbytné, může 
poskytnout slyšení také jiným fyzickým 
nebo právnickým osobám, včetně 
stěžovatelů uvedených v čl. 7 odst. 3.

Or. en
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Pozměňovací návrh 356
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud to Evropský parlament považuje 
za nezbytné, může poskytnout slyšení také 
jiným fyzickým nebo právnickým osobám, 
včetně stěžovatelů uvedených v čl. 7 odst. 
3.

2. Pokud to Evropská komise považuje za 
nezbytné, může poskytnout slyšení také 
jiným fyzickým nebo právnickým osobám, 
včetně stěžovatelů uvedených v čl. 7 odst. 
3.

Or. pt

Pozměňovací návrh 357
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) názvy a stanovy všech zaregistrovaných 
evropských politických stran a evropských 
politických nadací spolu s dokumenty 
předloženými jako součást žádosti o 
registraci v souladu s čl. 6 odst. 3, a to 
nejpozději čtyři týdny poté, co Evropský
parlament přijal rozhodnutí; po tomto datu 
zveřejní veškeré změny oznámené 
Evropskému parlamentu podle čl. 6 odst. 6 
a 7,

a) názvy a stanovy všech zaregistrovaných 
evropských politických stran a evropských 
politických nadací spolu s dokumenty 
předloženými jako součást žádosti o 
registraci v souladu s čl. 6 odst. 3, a to 
nejpozději čtyři týdny poté, co Evropský
úřad pro boj proti podvodům přijal 
rozhodnutí; po tomto datu zveřejní veškeré 
změny oznámené Evropskému úřadu pro 
boj proti podvodům podle čl. 6 odst. 6 a 7,

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) názvy a stanovy všech zaregistrovaných 
evropských politických stran a evropských 
politických nadací spolu s dokumenty 
předloženými jako součást žádosti o 
registraci v souladu s čl. 6 odst. 3, a to 
nejpozději čtyři týdny poté, co Evropský 
parlament přijal rozhodnutí; po tomto datu 
zveřejní veškeré změny oznámené 
Evropskému parlamentu podle čl. 6 odst. 
6 a 7,

a) názvy a stanovy všech zaregistrovaných 
evropských politických stran a evropských 
politických nadací spolu s dokumenty 
předloženými jako součást žádosti o 
registraci v souladu s čl. 6 odst. 3, a to 
nejpozději čtyři týdny poté, co Evropská 
komise přijala rozhodnutí; po tomto datu 
zveřejní veškeré změny oznámené 
Evropské komisi podle čl. 6 odst. 6 a 7,

Or. pt

Pozměňovací návrh 359
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) seznam žádostí, které nebyly schváleny, 
spolu s dokumenty předloženými jako 
součást žádosti o registraci v souladu s čl. 6 
odst. 3 a důvody zamítnutí nejpozději do 
čtyř týdnů poté, co Evropský parlament 
přijal rozhodnutí,

b) seznam žádostí, které nebyly schváleny, 
spolu s dokumenty předloženými jako 
součást žádosti o registraci v souladu s čl. 6 
odst. 3 a důvody zamítnutí nejpozději do 
čtyř týdnů poté, co Evropský úřad pro boj 
proti podvodům přijal rozhodnutí,

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) seznam žádostí, které nebyly schváleny, 
spolu s dokumenty předloženými jako 
součást žádosti o registraci v souladu s čl. 6 

b) seznam žádostí, které nebyly schváleny, 
spolu s dokumenty předloženými jako 
součást žádosti o registraci v souladu s čl. 6 
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odst. 3 a důvody zamítnutí nejpozději do 
čtyř týdnů poté, co Evropský parlament 
přijal rozhodnutí,

odst. 3 a důvody zamítnutí nejpozději do 
čtyř týdnů poté, co Evropská komise 
přijala rozhodnutí,

Or. pt

Pozměňovací návrh 361
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) roční účetní závěrku a zprávy o externím 
auditu podle čl. 19 odst. 1 a v případě 
evropských politických nadací závěrečné 
zprávy o provádění pracovních programů,

d) roční účetní závěrku a zprávy o externím 
auditu podle čl. 19 odst. 1 a v případě 
evropských politických nadací závěrečné 
zprávy o provádění pracovních programů;
tyto informace zveřejní nejpozději šest 
týdnů poté, co je obdržel, přičemž veškeré 
finanční informace poskytne ve 
srovnatelném formátu v podobě tabulek, i 
jako veřejně přístupné údaje,

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Andrew Duff

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) Jména dárců a jejich odpovídající dary, 
které nahlásily evropské politické strany a 
evropské politické nadace v souladu s čl. 
15 odst. 2, 3 a 4, s výjimkou darů od 
fyzických osob nepřevyšujících hodnotu 
1 000 EUR za rok a od jednoho dárce, 
které se vykazují jako „menší dary“.

e) Jména dárců a jejich odpovídající dary, 
které nahlásily evropské politické strany a 
evropské politické nadace v souladu s čl. 
15 odst. 2, 3 a 4, s výjimkou darů od 
fyzických osob nepřevyšujících hodnotu 
5 000 EUR za rok a od jednoho dárce, 
které se vykazují jako „menší dary“.

Or. en
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Pozměňovací návrh 363
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) Jména dárců a jejich odpovídající dary, 
které nahlásily evropské politické strany a 
evropské politické nadace v souladu s čl. 
15 odst. 2, 3 a 4, s výjimkou darů od 
fyzických osob nepřevyšujících hodnotu 
1 000 EUR za rok a od jednoho dárce, 
které se vykazují jako „menší dary“.

e) Jména dárců a jejich odpovídající dary, 
které nahlásily evropské politické strany a 
evropské politické nadace v souladu s čl. 
15 odst. 2, 3 a 4, s výjimkou darů od 
fyzických osob nepřevyšujících hodnotu 
1 000 EUR za rok a od jednoho dárce, 
které se vykazují jako „menší dary“; tyto 
informace zveřejní nejpozději šest týdnů 
poté, co je obdržel, přičemž veškeré 
finanční informace poskytne ve 
srovnatelném formátu v podobě tabulek, i 
jako veřejně přístupné údaje.

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) Jména dárců a jejich odpovídající dary, 
které nahlásily evropské politické strany a 
evropské politické nadace v souladu s čl. 
15 odst. 2, 3 a 4, s výjimkou darů od 
fyzických osob nepřevyšujících hodnotu 
1 000 EUR za rok a od jednoho dárce, 
které se vykazují jako „menší dary“.

e) Jména dárců a jejich odpovídající dary, 
které nahlásily evropské politické strany a 
evropské politické nadace v souladu s čl. 
15 odst. 2, 3 a 4, s výjimkou darů od 
fyzických osob nepřevyšujících hodnotu 
500 EUR za rok a od jednoho dárce, které 
se vykazují jako „menší dary“.

Or. de
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Pozměňovací návrh 365
Andrew Duff

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) Příspěvky uvedené v čl. 15 odst. 7 a 8 a 
nahlášené evropskými politickými stranami 
a evropskými politickými nadacemi podle 
čl. 15 odst. 2, včetně totožnosti členů, kteří 
zaplatili příspěvky, s výjimkou příspěvků 
od fyzických osob nepřevyšujících hodnotu 
1 000 EUR za rok a od jednoho člena, 
které se vykazují jako „menší dary“.

f) Příspěvky uvedené v čl. 15 odst. 7 a 8 a 
nahlášené evropskými politickými stranami 
a evropskými politickými nadacemi podle 
čl. 15 odst. 2, včetně totožnosti členů, kteří 
zaplatili příspěvky, s výjimkou příspěvků 
od fyzických osob nepřevyšujících hodnotu 
5 000 EUR za rok a od jednoho člena, 
které se vykazují jako „menší dary“.

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) Příspěvky uvedené v čl. 15 odst. 7 a 8 a 
nahlášené evropskými politickými stranami 
a evropskými politickými nadacemi podle 
čl. 15 odst. 2, včetně totožnosti členů, kteří 
zaplatili příspěvky, s výjimkou příspěvků 
od fyzických osob nepřevyšujících hodnotu 
1 000 EUR za rok a od jednoho člena, 
které se vykazují jako „menší dary“.

f) Příspěvky uvedené v čl. 15 odst. 7 a 8 a 
nahlášené evropskými politickými stranami 
a evropskými politickými nadacemi podle 
čl. 15 odst. 2, včetně totožnosti členů, kteří 
zaplatili příspěvky, s výjimkou příspěvků 
od fyzických osob nepřevyšujících hodnotu 
500 EUR za rok a od jednoho člena, které 
se vykazují jako „menší dary“.

Or. de

Pozměňovací návrh 367
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. g
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) podrobnosti a zdůvodnění konečných 
rozhodnutí Evropského parlamentu podle 
článku 22, včetně, pokud je to vhodné, 
stanovisek přijatých výborem nezávislých 
osobností v souladu s čl. 7 odst. 2 a 
s náležitým zohledněním ustanovení 
nařízení (ES) č. 45/2001,

g) podrobnosti a zdůvodnění konečných 
rozhodnutí Evropského úřadu pro boj 
proti podvodům podle článku 22, včetně, 
pokud je to vhodné, stanovisek přijatých 
výborem nezávislých osobností v souladu s 
čl. 7 odst. 2 a s náležitým zohledněním 
ustanovení nařízení (ES) č. 45/2001,

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Manfred Weber

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) podrobnosti a zdůvodnění konečných 
rozhodnutí Evropského parlamentu podle 
článku 22, včetně, pokud je to vhodné, 
stanovisek přijatých výborem nezávislých 
osobností v souladu s čl. 7 odst. 2 a
s náležitým zohledněním ustanovení 
nařízení (ES) č. 45/2001,

g) podrobnosti a zdůvodnění konečných 
rozhodnutí Evropského parlamentu podle 
článku 22 s náležitým zohledněním 
ustanovení nařízení (ES) č. 45/2001,

Or. de

Odůvodnění

Logicky navazuje na pozměňovací návrh k čl. 7 odst. 2 druhému pododstavci.

Pozměňovací návrh 369
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) podrobnosti a zdůvodnění konečných g) podrobnosti a zdůvodnění konečných 
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rozhodnutí Evropského parlamentu podle 
článku 22, včetně, pokud je to vhodné, 
stanovisek přijatých výborem nezávislých 
osobností v souladu s čl. 7 odst. 2 a 
s náležitým zohledněním ustanovení 
nařízení (ES) č. 45/2001,

rozhodnutí Evropské komise podle článku 
22, včetně, pokud je to vhodné, stanovisek 
přijatých výborem nezávislých osobností v 
souladu s čl. 7 odst. 2 a s náležitým 
zohledněním ustanovení nařízení (ES) č. 
45/2001,

Or. pt

Pozměňovací návrh 370
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) hodnotící zprávu Evropského 
parlamentu o uplatňování tohoto nařízení 
a financovaných činnostech v souladu 
s článkem 27.

j) hodnotící zprávu Evropské komise
o uplatňování tohoto nařízení 
a financovaných činnostech v souladu 
s článkem 27.

Or. pt

Pozměňovací návrh 371
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Veškeré informace zveřejněné 
rejstříkem na základě odst. 1 písm. c) až g) 
jsou na těchto internetových stránkách 
veřejně přístupné nejméně po dobu pěti 
let.

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Stanimir Ilchev
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Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ze seznamu členů evropské politické 
strany, připojeného ke stanovám v souladu 
s čl. 4 odst. 2 a aktualizovaného v souladu 
s čl. 6 odst. 7 zveřejní Evropský parlament 
celkový počet členů, totožnost právnických 
osob, které jsou členy, a jména fyzických 
osob, které daly výslovný písemný souhlas 
k jejich zveřejnění. Evropské politické 
strany požádají o tento souhlas jako 
samozřejmost všechny fyzické osoby, které 
jsou jejich členy.

2. Ze seznamu členů evropské politické 
strany, připojeného ke stanovám v souladu 
s čl. 4 odst. 2 a aktualizovaného v souladu 
s čl. 6 odst. 7 zveřejní Evropský parlament 
celkový počet členů, totožnost fyzických a 
právnických osob, které jsou členy. Tyto 
informace se zveřejňují bez předchozího 
povolení.

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Andrew Duff

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ze seznamu členů evropské politické 
strany, připojeného ke stanovám v souladu 
s čl. 4 odst. 2 a aktualizovaného v souladu 
s čl. 6 odst. 7 zveřejní Evropský parlament 
celkový počet členů, totožnost právnických 
osob, které jsou členy, a jména fyzických 
osob, které daly výslovný písemný souhlas 
k jejich zveřejnění. Evropské politické 
strany požádají o tento souhlas jako 
samozřejmost všechny fyzické osoby, které 
jsou jejich členy.

2. Evropský parlament zveřejní seznam 
přidružených členských stran evropské 
politické strany, připojený ke stanovám v 
souladu s čl. 4 odst. 2 a aktualizovaný
v souladu s čl. 6 odst. 7.

Or. en

Pozměňovací návrh 374
Manfred Weber
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Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ze seznamu členů evropské politické 
strany, připojeného ke stanovám v souladu 
s čl. 4 odst. 2 a aktualizovaného v souladu 
s čl. 6 odst. 7 zveřejní Evropský parlament 
celkový počet členů, totožnost právnických 
osob, které jsou členy, a jména fyzických 
osob, které daly výslovný písemný souhlas 
k jejich zveřejnění. Evropské politické 
strany požádají o tento souhlas jako 
samozřejmost všechny fyzické osoby, které 
jsou jejich členy.

2. Ze seznamu členů evropské politické 
strany, připojeného ke stanovám v souladu 
s čl. 4 odst. 2 a aktualizovaného v souladu 
s čl. 6 odst. 7 zveřejní Evropský parlament 
celkový počet členů a totožnost 
právnických osob, které jsou členy.

Or. de

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 4 odst. 2 písm. a).

Pozměňovací návrh 375
Zita Gurmai

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ze seznamu členů evropské politické 
strany, připojeného ke stanovám v souladu 
s čl. 4 odst. 2 a aktualizovaného v souladu 
s čl. 6 odst. 7 zveřejní Evropský parlament 
celkový počet členů, totožnost právnických 
osob, které jsou členy, a jména fyzických 
osob, které daly výslovný písemný souhlas 
k jejich zveřejnění. Evropské politické 
strany požádají o tento souhlas jako 
samozřejmost všechny fyzické osoby, které 
jsou jejich členy.

2. Ze seznamu členů evropské politické 
strany, připojeného ke stanovám v souladu 
s čl. 4 odst. 2 a aktualizovaného v souladu 
s čl. 6 odst. 7 zveřejní Evropský parlament 
totožnost právnických osob, které jsou 
členy. Evropské politické strany a 
Evropský parlament nesmí zveřejnit 
jména fyzických osob, které jsou členy 
těchto stran, aniž by k tomu tyto fyzické 
osoby daly výslovný písemný souhlas.

Or. en
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Pozměňovací návrh 376
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ze seznamu členů evropské politické 
strany, připojeného ke stanovám v souladu 
s čl. 4 odst. 2 a aktualizovaného v souladu 
s čl. 6 odst. 7 zveřejní Evropský parlament 
celkový počet členů, totožnost právnických 
osob, které jsou členy, a jména fyzických 
osob, které daly výslovný písemný souhlas 
k jejich zveřejnění. Evropské politické 
strany požádají o tento souhlas jako 
samozřejmost všechny fyzické osoby, které 
jsou jejich členy.

2. Ze seznamu členů evropské politické 
strany, připojeného ke stanovám v souladu 
s čl. 4 odst. 2 a aktualizovaného v souladu 
s čl. 6 odst. 7 zveřejní Evropský parlament 
celkový počet členů a totožnost 
právnických osob, které jsou členy.

Or. de

Pozměňovací návrh 377
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ze seznamu členů evropské politické 
strany, připojeného ke stanovám v souladu 
s čl. 4 odst. 2 a aktualizovaného v souladu 
s čl. 6 odst. 7 zveřejní Evropský parlament
celkový počet členů, totožnost právnických 
osob, které jsou členy, a jména fyzických 
osob, které daly výslovný písemný souhlas 
k jejich zveřejnění. Evropské politické 
strany požádají o tento souhlas jako 
samozřejmost všechny fyzické osoby, které 
jsou jejich členy.

2. Ze seznamu členů evropské politické 
strany, připojeného ke stanovám v souladu 
s čl. 4 odst. 2 a aktualizovaného v souladu 
s čl. 6 odst. 7 zveřejní Evropská komise
celkový počet členů, totožnost právnických 
osob, které jsou členy, a jména fyzických 
osob, které daly výslovný písemný souhlas 
k jejich zveřejnění. Evropské politické 
strany požádají o tento souhlas jako 
samozřejmost všechny fyzické osoby, které 
jsou jejich členy.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 378
Andrew Duff

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Evropský parlament každoročně 
zveřejní seznam všech členů Evropského 
parlamentu, vnitrostátních parlamentů a 
regionálních parlamentů a shromáždění, 
kteří jsou členy evropských politických 
stran, a to spolu s jejich stranickou 
příslušností.

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropské politické strany a evropské 
politické nadace poskytnou potenciálním 
členům a dárcům ve veřejně dostupném 
prohlášení o ochraně osobních údajů 
informace požadované podle článku 10 
směrnice 95/46/ES a informují je, že jejich 
osobní údaje mohou být zpřístupněny 
veřejnosti a mohou být Evropským 
parlamentem, úřadem OLAF, Účetním 
dvorem, příslušnými vnitrostátními orgány 
a externími subjekty či jimi pověřenými 
odborníky zpracovávány pro účely auditu a 
kontroly. Evropský parlament začlení při 
uplatňování článku 11 nařízení (ES) č. 
45/2001 tytéž informace do výzev k 
podávání žádostí o [příspěvky] nebo 
návrhů podle čl. 13 odst. 1.

3. Evropské politické strany a evropské 
politické nadace poskytnou potenciálním 
členům a dárcům ve veřejně dostupném 
prohlášení o ochraně osobních údajů 
informace požadované podle článku 10 
směrnice 95/46/ES a informují je, že jejich 
osobní údaje mohou být zpřístupněny 
veřejnosti a mohou být Evropským 
parlamentem, úřadem OLAF, Účetním 
dvorem, příslušnými vnitrostátními orgány 
a externími subjekty či jimi pověřenými 
odborníky zpracovávány pro účely auditu a 
kontroly. Evropský úřad pro boj proti 
podvodům začlení při uplatňování článku 
11 nařízení (ES) č. 45/2001 tytéž 
informace do výzev k podávání žádostí o 
[příspěvky] nebo návrhů podle čl. 13 odst. 
1.
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Or. en

Pozměňovací návrh 380
Louis Michel

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropské politické strany a evropské 
politické nadace poskytnou potenciálním 
členům a dárcům ve veřejně dostupném 
prohlášení o ochraně osobních údajů 
informace požadované podle článku 10 
směrnice 95/46/ES a informují je, že jejich 
osobní údaje mohou být zpřístupněny 
veřejnosti a mohou být Evropským 
parlamentem, úřadem OLAF, Účetním 
dvorem, příslušnými vnitrostátními orgány 
a externími subjekty či jimi pověřenými 
odborníky zpracovávány pro účely auditu a 
kontroly. Evropský parlament začlení při 
uplatňování článku 11 nařízení (ES) č. 
45/2001 tytéž informace do výzev k 
podávání žádostí o [příspěvky] nebo 
návrhů podle čl. 13 odst. 1.

3. Evropské politické strany a evropské 
politické nadace poskytnou potenciálním 
členům a dárcům ve veřejně dostupném 
prohlášení o ochraně osobních údajů 
informace požadované podle článku 10 
směrnice 95/46/ES a informují je, že jejich 
osobní údaje mohou být zpřístupněny 
veřejnosti a mohou být Evropským 
parlamentem, úřadem OLAF, společným 
výborem Evropského parlamentu a 
Účetního dvora, příslušnými vnitrostátními 
orgány a externími subjekty či jimi 
pověřenými odborníky zpracovávány pro 
účely auditu a kontroly. Evropský 
parlament začlení při uplatňování článku 
11 nařízení (ES) č. 45/2001 tytéž 
informace do výzev k podávání žádostí o 
[příspěvky] nebo návrhů podle čl. 13 odst. 
1.

Or. fr

Pozměňovací návrh 381
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropské politické strany a evropské 
politické nadace poskytnou potenciálním 
členům a dárcům ve veřejně dostupném 
prohlášení o ochraně osobních údajů 

3. Evropské politické strany a evropské 
politické nadace poskytnou potenciálním 
členům a dárcům ve veřejně dostupném 
prohlášení o ochraně osobních údajů 
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informace požadované podle článku 10 
směrnice 95/46/ES a informují je, že jejich 
osobní údaje mohou být zpřístupněny 
veřejnosti a mohou být Evropským 
parlamentem, úřadem OLAF, Účetním 
dvorem, příslušnými vnitrostátními orgány 
a externími subjekty či jimi pověřenými 
odborníky zpracovávány pro účely auditu a 
kontroly. Evropský parlament začlení při 
uplatňování článku 11 nařízení (ES) č. 
45/2001 tytéž informace do výzev k 
podávání žádostí o [příspěvky] nebo 
návrhů podle čl. 13 odst. 1.

informace požadované podle článku 10 
směrnice 95/46/ES a informují je, že jejich 
osobní údaje mohou být zpřístupněny 
veřejnosti a mohou být Evropskou komisí, 
úřadem OLAF, Účetním dvorem, 
příslušnými vnitrostátními orgány a 
externími subjekty či jimi pověřenými 
odborníky zpracovávány pro účely auditu a 
kontroly. Evropská komise začlení při 
uplatňování článku 11 nařízení (ES) č. 
45/2001 tytéž informace do výzev k 
podávání žádostí o [příspěvky] nebo 
návrhů podle čl. 13 odst. 1.

Or. pt

Pozměňovací návrh 382
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při zpracování osobních údajů podle 
tohoto nařízení musí Evropský parlament a 
výbor uvedený v čl. 7 odst. 2 vyhovět 
nařízení (ES) č. 45/2001. Pro účely 
zpracování osobních údajů jsou 
považovány za správce údajů v souladu s 
čl. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 45/2001.

1. Při zpracování osobních údajů podle 
tohoto nařízení musí Evropský úřad pro 
boj proti podvodům a výbor uvedený v čl. 
7 odst. 2 vyhovět nařízení (ES) č. 45/2001. 
Pro účely zpracování osobních údajů jsou 
považovány za správce údajů v souladu s 
čl. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 45/2001.

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Manfred Weber

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při zpracování osobních údajů podle 
tohoto nařízení musí Evropský parlament a 

1. Při zpracování osobních údajů podle 
tohoto nařízení musí Evropský parlament 



AM\924360CS.doc 167/176 PE504.068v01-00

CS

výbor uvedený v čl. 7 odst. 2 vyhovět 
nařízení (ES) č. 45/2001. Pro účely 
zpracování osobních údajů jsou 
považovány za správce údajů v souladu s 
čl. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 45/2001.

vyhovět nařízení (ES) č. 45/2001. Pro 
účely zpracování osobních údajů je 
považován za správce údajů v souladu s čl. 
2 písm. d) nařízení (ES) č. 45/2001.

Or. de

Odůvodnění

Logicky navazuje na pozměňovací návrh k čl. 7 odst. 2 druhému pododstavci.

Pozměňovací návrh 384
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při zpracování osobních údajů podle 
tohoto nařízení musí Evropský parlament a 
výbor uvedený v čl. 7 odst. 2 vyhovět 
nařízení (ES) č. 45/2001. Pro účely 
zpracování osobních údajů jsou 
považovány za správce údajů v souladu s 
čl. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 45/2001.

1. Při zpracování osobních údajů podle 
tohoto nařízení musí Evropská komise a 
výbor uvedený v čl. 7 odst. 2 vyhovět 
nařízení (ES) č. 45/2001. Pro účely 
zpracování osobních údajů jsou 
považovány za správce údajů v souladu s 
čl. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 45/2001.

Or. pt

Pozměňovací návrh 385
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament a výbor uvedený 
v čl. 7 odst. 2 zajistí, aby osobní údaje jimi 
shromážděné podle tohoto nařízení nebyly 
použity k žádnému jinému účelu, než pro 
zajištění legality, řádnosti a transparentnost 
financování evropských politických stran a 

3. Evropský úřad pro boj proti podvodům
a výbor uvedený v čl. 7 odst. 2 zajistí, aby 
osobní údaje jimi shromážděné podle 
tohoto nařízení nebyly použity k žádnému 
jinému účelu, než pro zajištění legality, 
řádnosti a transparentnost financování 
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evropských politických nadací a členství 
evropských politických stran. Tyto osobní 
údaje zničí nejpozději 24 měsíců po 
zveřejnění příslušných informací v souladu 
s článkem 24.

evropských politických stran a evropských 
politických nadací a členství evropských 
politických stran. Tyto osobní údaje zničí 
nejpozději 24 měsíců po zveřejnění 
příslušných informací v souladu s článkem 
24.

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Manfred Weber

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament a výbor uvedený 
v čl. 7 odst. 2 zajistí, aby osobní údaje jimi
shromážděné podle tohoto nařízení nebyly 
použity k žádnému jinému účelu, než pro 
zajištění legality, řádnosti a transparentnost 
financování evropských politických stran a 
evropských politických nadací a členství 
evropských politických stran. Tyto osobní 
údaje zničí nejpozději 24 měsíců po 
zveřejnění příslušných informací v souladu 
s článkem 24.

3. Evropský parlament zajistí, aby osobní 
údaje jím shromážděné podle tohoto 
nařízení nebyly použity k žádnému jinému 
účelu, než pro zajištění legality, řádnosti a 
transparentnost financování evropských 
politických stran a evropských politických 
nadací a členství evropských politických 
stran. Tyto osobní údaje zničí nejpozději 
24 měsíců po zveřejnění příslušných 
informací v souladu s článkem 24.

Or. de

Odůvodnění

Logicky navazuje na pozměňovací návrh k čl. 7 odst. 2 druhému pododstavci.

Pozměňovací návrh 387
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament a výbor uvedený 3. Evropský parlament a výbor uvedený 
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v čl. 7 odst. 2 zajistí, aby osobní údaje jimi 
shromážděné podle tohoto nařízení nebyly 
použity k žádnému jinému účelu, než pro 
zajištění legality, řádnosti a transparentnost 
financování evropských politických stran a 
evropských politických nadací a členství 
evropských politických stran. Tyto osobní 
údaje zničí nejpozději 24 měsíců po 
zveřejnění příslušných informací v souladu 
s článkem 24.

v čl. 7 odst. 2 zajistí, aby osobní údaje jimi 
shromážděné podle tohoto nařízení nebyly 
použity k žádnému jinému účelu, než pro 
zajištění legality, řádnosti a transparentnost 
financování evropských politických stran a 
evropských politických nadací a členství 
evropských politických stran. Tyto osobní 
údaje zničí nejpozději 5 let po zveřejnění 
příslušných informací v souladu s článkem 
24, avšak nejdříve 6 měsíců po 
následujících volbách do Evropského 
parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament a výbor uvedený 
v čl. 7 odst. 2 zajistí, aby osobní údaje jimi 
shromážděné podle tohoto nařízení nebyly 
použity k žádnému jinému účelu, než pro 
zajištění legality, řádnosti a transparentnost 
financování evropských politických stran a 
evropských politických nadací a členství 
evropských politických stran. Tyto osobní 
údaje zničí nejpozději 24 měsíců po 
zveřejnění příslušných informací v souladu 
s článkem 24.

3. Evropská komise a výbor uvedený v čl. 
7 odst. 2 zajistí, aby osobní údaje jimi 
shromážděné podle tohoto nařízení nebyly 
použity k žádnému jinému účelu, než pro 
zajištění legality, řádnosti a transparentnost 
financování evropských politických stran a 
evropských politických nadací a členství 
evropských politických stran. Tyto osobní 
údaje zničí nejpozději 24 měsíců po 
zveřejnění příslušných informací v souladu 
s článkem 24.

Or. pt

Pozměňovací návrh 389
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušné vnitrostátní orgány a nezávislé 
subjekty nebo odborníci zmocnění k 
provádění auditu účtů použijí obdržené 
osobní údaje pouze k výkonu kontroly 
financování evropských politických stran a 
evropských politických nadací. Tyto 
osobní údaje zničí v souladu s platnou 
vnitrostátní právní úpravou po jejich 
předání Evropskému parlamentu podle čl. 
20 odst. 3.

4. Příslušné vnitrostátní orgány a nezávislé 
subjekty nebo odborníci zmocnění k 
provádění auditu účtů použijí obdržené 
osobní údaje pouze k výkonu kontroly 
financování evropských politických stran a 
evropských politických nadací. Tyto 
osobní údaje zničí v souladu s platnou 
vnitrostátní právní úpravou po jejich 
předání Evropskému úřadu pro boj proti 
podvodům podle čl. 20 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušné vnitrostátní orgány a nezávislé 
subjekty nebo odborníci zmocnění k 
provádění auditu účtů použijí obdržené 
osobní údaje pouze k výkonu kontroly 
financování evropských politických stran a 
evropských politických nadací. Tyto 
osobní údaje zničí v souladu s platnou 
vnitrostátní právní úpravou po jejich 
předání Evropskému parlamentu podle čl. 
20 odst. 3.

4. Příslušné vnitrostátní orgány a nezávislé 
subjekty nebo odborníci zmocnění k 
provádění auditu účtů použijí obdržené 
osobní údaje pouze k výkonu kontroly 
financování evropských politických stran a 
evropských politických nadací. Tyto 
osobní údaje zničí v souladu s platnou 
vnitrostátní právní úpravou po jejich 
předání Evropské komisi podle čl. 20 odst. 
3.

Or. pt

Pozměňovací návrh 391
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Evropský inspektor ochrany údajů je 
odpovědný za sledování a zajištění toho, 
aby Evropský parlament a výbor uvedený 
v čl. 7 dost. 2 respektovaly a chránily 
základní práva a svobody fyzických osob 
při zpracování osobních údajů podle tohoto 
nařízení. Aniž je dotčen soudní přezkum, 
může každý subjekt údajů podat stížnost 
evropskému inspektorovi ochrany údajů, 
má-li za to, že jeho právo na ochranu jeho 
osobních údajů bylo porušeno v důsledku 
zpracování těchto údajů Evropským 
parlamentem nebo výborem.

7. Evropský inspektor ochrany údajů je 
odpovědný za sledování a zajištění toho, 
aby Evropský úřad pro boj proti 
podvodům a výbor uvedený v čl. 7 dost. 2 
respektovaly a chránily základní práva a 
svobody fyzických osob při zpracování 
osobních údajů podle tohoto nařízení. Aniž 
je dotčen soudní přezkum, může každý 
subjekt údajů podat stížnost evropskému 
inspektorovi ochrany údajů, má-li za to, že 
jeho právo na ochranu jeho osobních údajů 
bylo porušeno v důsledku zpracování 
těchto údajů Evropským úřadem pro boj 
proti podvodům nebo výborem.

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Manfred Weber

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Evropský inspektor ochrany údajů je 
odpovědný za sledování a zajištění toho, 
aby Evropský parlament a výbor uvedený 
v čl. 7 dost. 2 respektovaly a chránily
základní práva a svobody fyzických osob 
při zpracování osobních údajů podle tohoto 
nařízení. Aniž je dotčen soudní přezkum, 
může každý subjekt údajů podat stížnost 
evropskému inspektorovi ochrany údajů, 
má-li za to, že jeho právo na ochranu jeho 
osobních údajů bylo porušeno v důsledku 
zpracování těchto údajů Evropským 
parlamentem nebo výborem.

7. Evropský inspektor ochrany údajů je 
odpovědný za sledování a zajištění toho, 
aby Evropský parlament respektoval a 
chránil základní práva a svobody 
fyzických osob při zpracování osobních 
údajů podle tohoto nařízení. Aniž je dotčen 
soudní přezkum, může každý subjekt údajů 
podat stížnost evropskému inspektorovi 
ochrany údajů, má-li za to, že jeho právo 
na ochranu jeho osobních údajů bylo 
porušeno v důsledku zpracování těchto 
údajů Evropským parlamentem.

Or. de
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Odůvodnění

Logicky navazuje na pozměňovací návrh k čl. 7 odst. 2 druhému pododstavci.

Pozměňovací návrh 393
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Evropský inspektor ochrany údajů je 
odpovědný za sledování a zajištění toho, 
aby Evropský parlament a výbor uvedený 
v čl. 7 dost. 2 respektovaly a chránily 
základní práva a svobody fyzických osob 
při zpracování osobních údajů podle tohoto 
nařízení. Aniž je dotčen soudní přezkum, 
může každý subjekt údajů podat stížnost 
evropskému inspektorovi ochrany údajů, 
má-li za to, že jeho právo na ochranu jeho 
osobních údajů bylo porušeno v důsledku 
zpracování těchto údajů Evropským 
parlamentem nebo výborem.

7. Evropský inspektor ochrany údajů je 
odpovědný za sledování a zajištění toho, 
aby Evropská komise a výbor uvedený 
v čl. 7 dost. 2 respektovaly a chránily 
základní práva a svobody fyzických osob 
při zpracování osobních údajů podle tohoto 
nařízení. Aniž je dotčen soudní přezkum, 
může každý subjekt údajů podat stížnost 
evropskému inspektorovi ochrany údajů, 
má-li za to, že jeho právo na ochranu jeho 
osobních údajů bylo porušeno v důsledku 
zpracování těchto údajů Evropským 
parlamentem nebo výborem.

Or. pt

Pozměňovací návrh 394
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament stanoví správní 
postupy pro odvolání proti rozhodnutím 
týkajícím se registrace stanov, financování 
či sankcí.

1. Evropský úřad pro boj proti podvodům
stanoví správní postupy pro odvolání proti 
rozhodnutím týkajícím se registrace stanov, 
financování či sankcí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 395
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament stanoví správní 
postupy pro odvolání proti rozhodnutím 
týkajícím se registrace stanov, financování 
či sankcí.

1. Evropská komise stanoví správní 
postupy pro odvolání proti rozhodnutím 
týkajícím se registrace stanov, financování 
či sankcí.

Or. pt

Pozměňovací návrh 396
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odvolací správní řízení nemá odkladný 
účinek. Evropský parlament však může, 
pokud to podle jeho názoru okolnosti 
vyžadují, pozastavit uplatňování jím 
přijatého rozhodnutí.

2. Odvolací správní řízení nemá odkladný 
účinek. Evropský úřad pro boj proti 
podvodům však může, pokud to podle jeho 
názoru okolnosti vyžadují, pozastavit 
uplatňování jím přijatého rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odvolací správní řízení nemá odkladný 
účinek. Evropský parlament však může, 
pokud to podle jeho názoru okolnosti 
vyžadují, pozastavit uplatňování jím
přijatého rozhodnutí.

2. Odvolací správní řízení nemá odkladný 
účinek. Evropská komise však může, 
pokud to podle jejího názoru okolnosti 
vyžadují, pozastavit uplatňování jí
přijatého rozhodnutí.
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Or. pt

Pozměňovací návrh 398
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský parlament zveřejní k 1. červenci 
třetího roku po volbách do Evropského 
parlamentu zprávu o uplatňování tohoto
nařízení a o financovaných činnostech.
Bude-li to vhodné, ve zprávě budou 
uvedeny případné změny statusu a systému 
financování.

Evropský úřad pro boj proti podvodům
zveřejní k 1. červenci třetího roku po 
volbách do Evropského parlamentu zprávu 
o uplatňování tohoto nařízení a o 
financovaných činnostech. Bude-li to 
vhodné, ve zprávě budou uvedeny případné 
změny statusu a systému financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Stanimir Ilchev

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský parlament zveřejní k 1. červenci 
třetího roku po volbách do Evropského 
parlamentu zprávu o uplatňování tohoto 
nařízení a o financovaných činnostech.
Bude-li to vhodné, ve zprávě budou 
uvedeny případné změny statusu a 
systému financování.

Do šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení 
v platnost předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o uplatňování 
a výsledcích tohoto nařízení. Ke zprávě se 
v případě potřeby připojí návrhy právních 
předpisů, kterými se ustanovení tohoto 
nařízení podrobně provádí nebo mění.

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Paulo Rangel
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Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský parlament zveřejní k 1. červenci 
třetího roku po volbách do Evropského 
parlamentu zprávu o uplatňování tohoto 
nařízení a o financovaných činnostech.
Bude-li to vhodné, ve zprávě budou 
uvedeny případné změny statusu a systému 
financování.

Evropská komise zveřejní k 1. červenci 
třetího roku po volbách do Evropského 
parlamentu zprávu o uplatňování tohoto 
nařízení a o financovaných činnostech.
Bude-li to vhodné, ve zprávě budou 
uvedeny případné změny statusu a systému 
financování.

Or. pt

Pozměňovací návrh 401
Gerald Häfner

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský parlament přijme rozhodnutí, 
kterým stanoví pravidla a postupy pro 
provádění tohoto nařízení, včetně zřízení 
rejstříku.

Evropský parlament přijme rozhodnutí, 
kterým stanoví pravidla a postupy pro 
provádění tohoto nařízení, včetně zřízení 
rejstříku a Poradního výboru pro regulaci 
evropských politických stran.

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský parlament přijme rozhodnutí, 
kterým stanoví pravidla a postupy pro 
provádění tohoto nařízení, včetně zřízení 
rejstříku.

Evropská komise přijme rozhodnutí, 
kterým stanoví pravidla a postupy pro 
provádění tohoto nařízení, včetně zřízení 
rejstříku.
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Or. pt

Pozměňovací návrh 403
Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do jednoho roku od vstupu tohoto 
nařízení v platnost upraví evropské strany 
a nadace své stanovy tak, aby byly plně 
v souladu s požadavky tohoto nařízení.

Or. en


