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Ændringsforslag 34
Zita Gurmai, Jo Leinen

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1a. opfordrer Kommissionen til fortsat at 
arbejde på at fastlægge de nærmere 
detaljer vedrørende en ægte retlig status 
for europæiske politiske partier og deres 
status som juridisk person, direkte og 
udelukkende baseret på EU-retten;

Or. en

Ændringsforslag 35
Stanimir Ilchev, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Den Europæiske Unions 
funktionsmåde bygger på princippet om 
repræsentativt demokrati, jf. artikel 10, 
stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Union.

Or. en

Ændringsforslag 36
Andrew Duff

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Egentlige tværnationale europæiske 
politiske partier og deres tilknyttede 
europæiske politiske fonde har afgørende 
betydning som talerør for borgerne på 

(4) Egentlige tværnationale europæiske 
politiske partier og deres tilknyttede 
europæiske politiske fonde har afgørende 
betydning som talerør for borgerne på 
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europæisk plan og brobygger mellem 
polikker på nationalt plan og EU-plan.

europæisk plan. 

Or. en

Ændringsforslag 37
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Egentlige tværnationale europæiske 
politiske partier og deres tilknyttede 
europæiske politiske fonde har afgørende 
betydning som talerør for borgerne på 
europæisk plan og brobygger mellem 
polikker på nationalt plan og EU-plan.

(4) Egentlige tværnationale europæiske 
politiske partier og deres tilknyttede 
europæiske politiske fonde har afgørende 
betydning som talerør for borgerne på 
europæisk plan og brobygger mellem 
politikker på regionalt plan, nationalt plan 
og EU-plan.

Or. es

Ændringsforslag 38
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Som en anerkendelse af den opgave, de 
europæiske politiske partier er tillagt i 
traktaten og for at lette deres arbejde, bør 
der indføres en særlig europæisk juridisk 
status for europæiske politiske partier og 
deres tilknyttede europæiske politiske 
fonde, der giver dem fuld rets- og 
handleevne og anerkendelse i alle 
medlemsstater.

(7) Som en anerkendelse af den opgave, de 
europæiske politiske partier er tillagt i 
traktaten og for at lette deres arbejde, bør 
der indføres en særlig europæisk juridisk 
status for europæiske politiske partier og 
deres tilknyttede europæiske politiske 
fonde, der giver dem fuld rets- og 
handleevne i alle medlemsstater.

Or. en
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Begrundelse

Fuld rets- og handleevne indebærer "retlig anerkendelse".

Ændringsforslag 39
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Som en anerkendelse af den opgave, 
de europæiske politiske partier er tillagt i 
traktaten og for at lette deres arbejde, bør 
der indføres en særlig europæisk juridisk 
status for europæiske politiske partier og 
deres tilknyttede europæiske politiske 
fonde, der giver dem fuld rets- og 
handleevne og anerkendelse i alle 
medlemsstater.

(7) Den opgave, de europæiske politiske 
partier er tillagt i traktaten, må 
anerkendes, og for at lette deres arbejde 
bør der indføres en særlig europæisk 
juridisk status for europæiske politiske 
partier og deres tilknyttede europæiske 
politiske fonde, der giver dem fuld rets- og 
handleevne i alle medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 40
Andrew Duff

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Som en anerkendelse af den opgave, de 
europæiske politiske partier er tillagt i 
traktaten og for at lette deres arbejde, bør 
der indføres en særlig europæisk juridisk 
status for europæiske politiske partier og 
deres tilknyttede europæiske politiske 
fonde, der giver dem fuld rets- og 
handleevne og anerkendelse i alle 
medlemsstater.

(7) Som en anerkendelse af den opgave, de 
europæiske politiske partier er tillagt i 
traktaten og for at lette deres arbejde, bør 
der indføres en særlig europæisk juridisk 
status for europæiske politiske partier og 
deres tilknyttede europæiske politiske 
fonde, der giver dem fuld rets- og 
handleevne og anerkendelse i alle 
medlemsstater. Når tiden er inde, og efter 
en undersøgelsesperiode, bør 
Kommissionen overveje muligheden af at 
forelægge forslag med henblik på en 
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konsolidering af europæiske politiske 
partiers og fondes uafhængige juridiske 
status. 

Or. en

Ændringsforslag 41
Anna Záborská, Algirdas Saudargas, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Som en anerkendelse af den opgave, de 
europæiske politiske partier er tillagt i 
traktaten og for at lette deres arbejde, bør 
der indføres en særlig europæisk juridisk 
status for europæiske politiske partier og 
deres tilknyttede europæiske politiske 
fonde, der giver dem fuld rets- og 
handleevne og anerkendelse i alle 
medlemsstater.

(7) Som en anerkendelse af den opgave, de 
europæiske politiske partier er tillagt i 
traktaten og for at lette deres arbejde, bør 
der indføres en særlig europæisk juridisk 
status for europæiske politiske partier og 
deres tilknyttede europæiske politiske 
fonde, der giver dem fuld rets- og 
handleevne og anerkendelse i alle 
medlemsstater. Dog bør betingelserne for 
anerkendelse og finansiering ikke være så 
strenge, at de begrænser finansieringen af 
de europæiske politiske partier og hertil 
knyttede europæiske politiske fonde, der 
allerede er etableret. 

Or. en

Ændringsforslag 42
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Europæiske politiske partier og 
europæiske politiske fonde vil få 
rettigheder, forpligtelser og særlige 
ansvarsområder og bør derfor følge 
kompatible organisatoriske mønstre.
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Or. en

Ændringsforslag 43
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) De procedurer, der skal følges af 
europæiske politiske partier og deres 
tilknyttede europæiske politiske fonde for 
at opnå europæisk retlig status i medfør af 
denne forordning, bør lægges fast, og det 
samme gælder de procedurer og kriterier, 
der skal iagttages, når det afgøres, om der 
kan indrømmes en sådan europæisk retlig 
status. Det er ligeledes nødvendigt at 
fastlægge procedurerne i de tilfælde, hvor 
et europæisk politisk parti eller en 
europæisk politisk fond fortaber eller 
opgiver sin europæiske juridiske status.

(8) De procedurer, der skal følges af 
europæiske politiske partier og deres 
tilknyttede europæiske politiske fonde for 
at opnå eller opgive europæisk retlig status 
i medfør af denne forordning gennem 
formel registrering i Europa-Parlamentet, 
bør lægges fast, og det samme gælder de 
procedurer og kriterier, som Europa-
Parlamentet selv skal iagttage ved 
registreringen. Det er ligeledes nødvendigt 
at fastlægge procedurerne i de tilfælde, 
hvor et europæisk politisk parti eller en 
europæisk politisk fond fortaber eller 
opgiver sin europæiske juridiske status.

Or. de

Ændringsforslag 44
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) De europæiske politiske partier og de 
europæiske politiske fonde bør reguleres af 
de materielle regler i denne forordning og 
af medlemsstaternes nationale lovgivning, 
navnlig lovgivningen i den medlemsstat, 
hvor de er hjemmehørende, og de bør 
derfor identificere den egnede juridiske 
form, der skal svare til en juridisk form, 
der er anerkendt i den pågældende 

(9) De europæiske politiske partier og de 
europæiske politiske fonde bør reguleres af 
reglerne i denne forordning og, kun hvor 
det er nødvendigt, af lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor de er hjemmehørende.
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medlemsstats retssystem.

Or. en

Ændringsforslag 45
Marietta Giannakou

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) De europæiske politiske partier og de 
europæiske politiske fonde bør reguleres af 
de materielle regler i denne forordning og 
af medlemsstaternes nationale lovgivning, 
navnlig lovgivningen i den medlemsstat, 
hvor de er hjemmehørende, og de bør 
derfor identificere den egnede juridiske 
form, der skal svare til en juridisk form, 
der er anerkendt i den pågældende 
medlemsstats retssystem.

(9) De europæiske politiske partier og de 
europæiske politiske fonde bør reguleres af 
de materielle regler i denne forordning og 
for så vidt angår forhold, som ikke eller 
kun delvist er omfattet af denne 
forordning, af medlemsstaternes nationale 
lovgivning, navnlig lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor de er hjemmehørende.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 2 i udkastet til betænkning. 

Ændringsforslag 46
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) De europæiske politiske partier og de 
europæiske politiske fonde bør reguleres 
af de materielle regler i denne forordning 
og af medlemsstaternes nationale
lovgivning, navnlig lovgivningen i den
medlemsstat, hvor de er hjemmehørende, 
og de bør derfor identificere den egnede 

(9) De europæiske politiske partier og de 
europæiske politiske fonde bør med 
hensyn til de materielle regler i denne 
forordning reguleres af den samme 
lovgivning som de øvrige europæiske 
institutioner, uanset i hvilken medlemsstat 
de er hjemmehørende. 
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juridiske form, der skal svare til en 
juridisk form, der er anerkendt i den 
pågældende medlemsstats retssystem.

Or. de

Ændringsforslag 47
György Schöpflin, József Szájer

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) De europæiske politiske partier og de 
europæiske politiske fonde bør reguleres af 
de materielle regler i denne forordning og 
af medlemsstaternes nationale lovgivning, 
navnlig lovgivningen i den medlemsstat, 
hvor de er hjemmehørende, og de bør 
derfor identificere den egnede juridiske 
form, der skal svare til en juridisk form, 
der er anerkendt i den pågældende 
medlemsstats retssystem.

(9) De europæiske politiske partier og de 
europæiske politiske fonde bør reguleres af 
de materielle regler i denne forordning og 
for så vidt angår forhold, som ikke eller 
kun delvist er omfattet af denne 
forordning, af medlemsstaternes nationale 
lovgivning, navnlig lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor de er hjemmehørende.

Or. en

Ændringsforslag 48
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Europæiske politiske partier og deres 
tilknyttede europæiske politiske fonde, som 
ønsker at blive anerkendt som sådan på 
europæisk plan via en europæisk retlig 
status og modtage offentlig finansiering via 
Den Europæiske Unions almindelige 
budget, bør overholde visse principper og 
opfylde visse betingelser. Det er navnlig 
nødvendigt, at europæiske politiske partier 

(10) Europæiske politiske partier og deres 
tilknyttede europæiske politiske fonde, som 
ønsker at blive anerkendt som sådan på 
europæisk plan via en europæisk retlig 
status og modtage offentlig finansiering via 
Den Europæiske Unions almindelige 
budget, bør overholde visse principper og 
opfylde visse betingelser. Det er navnlig 
nødvendigt, at europæiske politiske partier 
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og deres tilknyttede europæiske politiske 
fonde respekterer de værdier, som Den 
Europæiske Union bygger på, jf. artikel 2 i 
traktaten om Den Europæiske Union og 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder.

og deres tilknyttede europæiske politiske 
fonde respekterer de værdier, som Den 
Europæiske Union bygger på, jf. artikel 2 i 
traktaten om Den Europæiske Union og 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. For at sikre et 
pluralistisk demokratisk liv i Den 
Europæiske Union og drage omsorg for, 
at så stort et antal alliancer som muligt er 
omfattet af reglerne om gennemsigtighed 
og tilsyn i denne forordning, bør 
spærregrænsen for registrering af et 
europæisk politisk parti ikke kædes 
sammen med tidligere valgsucces, men 
åbne konkurrencen for alle formelt 
velorganiserede tværnationale politiske 
alliancer. 

Or. en

Ændringsforslag 49
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Principper og minimumskrav for 
europæiske politiske partiers forvaltning og 
interne organisation bør fastlægges, bl.a. 
for at sikre overholdelse af høje standarder 
for internt partidemokrati. Statutten for et 
europæisk politisk parti eller en europæisk 
politisk fond bør også indeholde en række 
grundlæggende administrative og retlige 
bestemmelser.

(11) Principper og minimumskrav for 
europæiske politiske partiers forvaltning og 
interne organisation bør fastlægges, bl.a. 
for at sikre overholdelse af høje standarder
for internt partidemokrati, navnlig for så 
vidt angår procedurerne for deres 
medlemspartiers udvælgelse af kandidater 
og sammensætning af valglister til valg til 
Europa-Parlamentet. Statutten for et 
europæisk politisk parti eller en europæisk 
politisk fond bør også indeholde en række 
grundlæggende administrative og retlige 
bestemmelser.

Or. en
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Ændringsforslag 50
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Kun europæiske politiske partier og 
deres tilknyttede europæiske politiske 
fonde, der er anerkendt som sådan, og som 
har opnået europæisk retlig status, bør være 
berettiget til at modtage støtte via Den 
Europæiske Unions almindelige budget. 
Det er vigtigt at sikre, at betingelserne for 
at blive et europæisk politisk parti ikke er 
for strenge, men nemt kan opfyldes af 
organiserede og seriøse tværnationale 
alliancer af politiske partier eller fysiske 
personer eller begge, men det er også 
vigtigt at indføre proportionelle kriterier 
med henblik på tildeling af de begrænsede 
midler via EU-budgettet, der objektivt 
viser et europæisk politisk partis reelle 
europæiske ambition og reelle vælgerstøtte. 
Et sådant kriterium fremgår klarest af 
resultatet af valg til Europa-Parlamentet, 
som det europæiske politiske parti i 
henhold til denne forordning skal deltage i, 
og som giver en klar indikation af et 
europæisk politisk partis vælgertilslutning. 
Det bør afspejle, at Europa-Parlamentet 
direkte repræsenterer unionsborgerne i 
henhold til artikel 10, stk. 2, i traktaten om 
Den Europæiske Union, og de europæiske 
politiske partiers mål om fuldt ud at deltage 
i Unionens demokratiske liv og blive 
aktive aktører i EU's repræsentative 
demokrati for effektivt at udtrykke 
unionsborgernes synspunkter, holdninger 
og politiske vilje. Støtteberettigelse via 
Den Europæiske Unions budget bør derfor 
begrænses til europæiske politiske partier, 
som er repræsenteret i Europa-Parlamentet 
med mindst ét af deres medlemmer og til 
europæiske politiske fonde, der søger via et 
europæisk politisk parti, som er 
repræsenteret i Europa-Parlamentet med 

(12) Kun europæiske politiske partier og 
deres tilknyttede europæiske politiske 
fonde, der er anerkendt som sådan, og som 
har opnået europæisk retlig status, bør være 
berettiget til at modtage støtte via Den 
Europæiske Unions almindelige budget. 
Det er vigtigt at sikre, at betingelserne for 
at blive et europæisk politisk parti ikke er 
for strenge, men nemt kan opfyldes af 
organiserede og seriøse tværnationale 
alliancer af politiske partier eller fysiske 
personer eller begge, men det er også 
vigtigt at indføre proportionelle kriterier 
med henblik på tildeling af de begrænsede 
midler via EU-budgettet, der objektivt 
viser et europæisk politisk partis reelle 
europæiske ambition og reelle vælgerstøtte. 
Et sådant kriterium fremgår klarest af 
resultatet af valg til Europa-Parlamentet, 
som det europæiske politiske parti i 
henhold til denne forordning skal deltage i, 
og som giver en klar indikation af et 
europæisk politisk partis vælgertilslutning. 
Det bør afspejle, at Europa-Parlamentet 
direkte repræsenterer unionsborgerne i 
henhold til artikel 10, stk. 2, i traktaten om 
Den Europæiske Union, og de europæiske 
politiske partiers mål om fuldt ud at deltage 
i Unionens demokratiske liv og blive 
aktive aktører i EU's repræsentative 
demokrati for effektivt at udtrykke 
unionsborgernes synspunkter, holdninger 
og politiske vilje. Støtteberettigelse via 
Den Europæiske Unions budget bør derfor 
begrænses til europæiske politiske partier, 
som er repræsenteret i Europa-Parlamentet 
med mindst ét af deres medlemmer eller 
har opnået et minimumniveau af 
vælgerstøtte i et betydeligt antal 
medlemsstater ved det seneste valg til 
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mindst ét af deres medlemmer. Europa-Parlamentet, og til europæiske 
politiske fonde, der søger via et europæisk 
politisk parti, som er repræsenteret i 
Europa-Parlamentet med mindst ét af deres 
medlemmer.

Or. en

Ændringsforslag 51
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Kun europæiske politiske partier og 
deres tilknyttede europæiske politiske 
fonde, der er anerkendt som sådan, og 
som har opnået europæisk retlig status,
bør være berettiget til at modtage støtte via 
Den Europæiske Unions almindelige 
budget. Det er vigtigt at sikre, at 
betingelserne for at blive et europæisk 
politisk parti ikke er for strenge, men nemt 
kan opfyldes af organiserede og seriøse 
tværnationale alliancer af politiske partier 
eller fysiske personer eller begge, men det 
er også vigtigt at indføre proportionelle
kriterier med henblik på tildeling af de 
begrænsede midler via EU-budgettet, der 
objektivt viser et europæisk politisk partis 
reelle europæiske ambition og reelle 
vælgerstøtte. Et sådant kriterium fremgår 
klarest af resultatet af valg til Europa-
Parlamentet, som det europæiske politiske 
parti i henhold til denne forordning skal 
deltage i, og som giver en klar indikation af 
et europæisk politisk partis 
vælgertilslutning. Det bør afspejle, at 
Europa-Parlamentet direkte repræsenterer
unionsborgerne i henhold til artikel 10, stk. 
2, i traktaten om Den Europæiske Union, 
og de europæiske politiske partiers mål om 
fuldt ud at deltage i Unionens 
demokratiske liv og blive aktive aktører i 

(12) Kun registrerede europæiske politiske 
partier og deres tilknyttede europæiske 
politiske fonde bør være berettiget til at 
modtage støtte via Den Europæiske Unions 
almindelige budget Det er vigtigt at sikre, 
at betingelserne for at blive et europæisk 
politisk parti ikke er for strenge, men nemt 
kan opfyldes af organiserede og seriøse 
tværnationale alliancer af politiske partier 
eller fysiske personer eller begge, men det 
er også vigtigt at indføre kriterier med 
henblik på tildeling af midler via EU-
budgettet, der objektivt viser et europæisk 
politisk partis reelle europæiske ambition 
og reelle vælgerstøtte. Et sådant kriterium 
fremgår klarest af resultatet af valg til 
Europa-Parlamentet, som det europæiske 
politiske parti i henhold til denne 
forordning skal deltage i, og som giver en 
klar indikation af et europæisk politisk 
partis vælgertilslutning. Det bør afspejle, at 
Europa-Parlamentet direkte repræsenterer 
unionsborgerne i henhold til artikel 10, stk. 
2, i traktaten om Den Europæiske Union, 
og de europæiske politiske partiers hensigt
om fuldt ud at deltage i Unionens 
demokratiske liv og blive aktive aktører i 
EU's repræsentative demokrati for effektivt 
at udtrykke unionsborgernes synspunkter, 
holdninger og politiske vilje. 
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EU's repræsentative demokrati for effektivt 
at udtrykke unionsborgernes synspunkter, 
holdninger og politiske vilje. 
Støtteberettigelse via Den Europæiske 
Unions budget bør derfor begrænses til 
europæiske politiske partier, som er 
repræsenteret i Europa-Parlamentet med 
mindst ét af deres medlemmer og til 
europæiske politiske fonde, der søger via et 
europæisk politisk parti, som er 
repræsenteret i Europa-Parlamentet med 
mindst ét af deres medlemmer.

Støtteberettigelse via Den Europæiske 
Unions budget bør derfor begrænses til 
europæiske politiske partier, som er 
repræsenteret i Europa-Parlamentet med 
mindst ét af deres medlemmer og til 
europæiske politiske fonde, der søger via et 
europæisk politisk parti, som er 
repræsenteret i Europa-Parlamentet med 
mindst ét af deres medlemmer.

Or. de

Ændringsforslag 52
Andrew Duff

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at gøre finansieringen af 
europæiske politiske partier mere 
gennemsigtig og for at undgå potentielt 
misbrug af finansieringsreglerne bør et 
medlem af Europa-Parlamentet 
udelukkende med henblik på finansiering 
kun betragtes som medlem af ét europæisk 
politisk parti, der kan være det nationale 
eller regionale politiske parti, som 
vedkommende er medlem af på datoen for 
udløb af indgivelse af ansøgninger.

(13) For at gøre anerkendelsen og 
finansieringen af europæiske politiske 
partier mere gennemsigtig og for at undgå 
potentielt misbrug af finansieringsreglerne 
bør et medlem af Europa-Parlamentet 
udelukkende med henblik på finansiering 
kun betragtes som medlem af ét europæisk 
politisk parti, der kan være det nationale 
eller regionale politiske parti, som 
vedkommende er medlem af på datoen for 
udløb af indgivelse af ansøgninger.

(Denne betragtning bliver betragtning 11a)

Or. en

Ændringsforslag 53
György Schöpflin, József Szájer

Forslag til forordning
Betragtning 16
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Mange medlemsstater giver en 
gunstig skattebehandling af gaver til 
nationale politiske partier og politiske 
fonde både for modtager og donorer. Da 
det er nødvendigt at anspore europæiske 
politiske partier og europæiske politiske 
fonde til at skabe egne ressourcer, er det 
vigtigt, at en sådan gunstig 
skattebehandling også automatisk 
indrømmes europæiske politiske partier, 
europæiske politiske fonde og deres 
donorer for gaver tværs over grænserne.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 54
Andrew Duff

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Europæiske politiske partier bør kunne 
finansiere kampagner i forbindelse med 
valg til Europa-Parlamentet, mens 
finansiering og begrænsninger for partiers 
og kandidaters udgifter til sådanne valg bør 
reguleres af de regler, der gælder i hver 
enkelt medlemsstat. For at bidrage til at 
øge unionsborgernes europæiske politiske 
bevidsthed og gøre den europæiske 
valgproces mere åben, bør europæiske 
politiske partier opfordres til i forbindelse 
med valg til Europa-Parlamentet at 
informere borgerne om forbindelsen 
mellem dem og deres tilknyttede nationale 
politiske partier og kandidater.

(17) Europæiske politiske partier bør kunne 
finansiere kampagner i forbindelse med 
valg til Europa-Parlamentet, mens 
finansiering og begrænsninger for partiers 
og kandidaters udgifter til sådanne valg bør 
fastlægges i delegerede retsakter. For at 
bidrage til at øge unionsborgernes 
europæiske politiske bevidsthed og gøre 
den europæiske valgproces mere åben, bør 
europæiske politiske partier opfordres til i 
forbindelse med valg til Europa-
Parlamentet at informere borgerne om 
forbindelsen mellem dem og deres 
tilknyttede nationale politiske partier og 
kandidater.

Or. en
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Ændringsforslag 55
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Europæiske politiske partier bør kunne 
finansiere kampagner i forbindelse med 
valg til Europa-Parlamentet, mens 
finansiering og begrænsninger for partiers 
og kandidaters udgifter til sådanne valg bør 
reguleres af de regler, der gælder i hver 
enkelt medlemsstat. For at bidrage til at 
øge unionsborgernes europæiske politiske 
bevidsthed og gøre den europæiske 
valgproces mere åben, bør europæiske 
politiske partier opfordres til i forbindelse 
med valg til Europa-Parlamentet at 
informere borgerne om forbindelsen 
mellem dem og deres tilknyttede nationale 
politiske partier og kandidater.

(17) Europæiske politiske partier bør kunne 
finansiere deres egne kampagner i 
forbindelse med valg til Europa-
Parlamentet, mens finansiering og 
begrænsninger for partiers og kandidaters 
udgifter til sådanne valg bør reguleres af de 
regler, der gælder i hver enkelt 
medlemsstat. For at bidrage til at øge 
unionsborgernes europæiske politiske 
bevidsthed og gøre den europæiske 
valgproces mere åben, bør europæiske 
politiske partier opfordres til i forbindelse 
med valg til Europa-Parlamentet at 
informere borgerne om forbindelsen 
mellem dem og deres tilknyttede nationale 
politiske partier og kandidater.

Or. de

Ændringsforslag 56
Andrew Duff

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Europæiske politiske partier bør 
kunne finansiere kampagner i én eller 
flere medlemsstater i forbindelse med 
folkeafstemninger, som direkte vedrører 
spørgsmål i relation til Den Europæiske 
Union, men finansieringen af og 
begrænsningerne for partiers og 
kandidaters udgifter til sådanne 
folkeafstemninger bør fastlægges i 
delegerede retsakter.
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Or. en

Ændringsforslag 57
Andrew Duff

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Europæiske politiske partier bør 
hverken direkte eller indirekte finansiere 
andre politiske partier, herunder nationale 
partier eller kandidater. Europæiske 
politiske fonde bør hverken direkte eller 
indirekte finansiere europæiske eller 
nationale politiske partier eller kandidater. 
Endvidere bør europæiske politiske partier 
og deres tilknyttede europæiske politiske 
fonde ikke finansiere nationale 
folkeafstemningskampagner. Disse 
principper følger erklæring nr. 11 om 
artikel 191 i traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, der er knyttet 
som bilag til slutakten til Nice-traktaten.

(18) Europæiske politiske partier bør 
hverken direkte eller indirekte finansiere 
andre politiske partier, herunder nationale 
partier eller kandidater. Europæiske 
politiske fonde bør hverken direkte eller 
indirekte finansiere europæiske eller 
nationale politiske partier eller kandidater. 
Endvidere bør europæiske politiske partier 
og deres tilknyttede europæiske politiske 
fonde ikke finansiere nationale, regionale 
eller lokale folkeafstemningskampagner, 
som ikke vedrører spørgsmål i relation til 
Den Europæiske Union. 

Or. en

Ændringsforslag 58
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Europæiske politiske partier bør
hverken direkte eller indirekte finansiere 
andre politiske partier, herunder nationale 
partier eller kandidater. Europæiske 
politiske fonde bør hverken direkte eller 
indirekte finansiere europæiske eller 
nationale politiske partier eller kandidater. 
Endvidere bør europæiske politiske partier 

(18) Europæiske politiske partier må ikke
hverken direkte eller indirekte finansiere 
politiske partier, herunder nationale partier 
eller kandidater. Europæiske politiske 
fonde må ikke hverken direkte eller 
indirekte finansiere europæiske eller 
nationale politiske partier eller kandidater. 
Endvidere må europæiske politiske partier 
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og deres tilknyttede europæiske politiske 
fonde ikke finansiere nationale 
folkeafstemningskampagner. Disse 
principper følger erklæring nr. 11 om 
artikel 191 i traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Fællesskab, der er knyttet som 
bilag til slutakten til Nice-traktaten.

og deres tilknyttede europæiske politiske 
fonde ikke finansiere nationale eller 
regionale folkeafstemningskampagner 
vedrørende rent nationale eller regionale 
anliggender. Disse principper følger 
erklæring nr. 11 om artikel 191 i traktaten 
om oprettelse af Det Europæiske 
Fællesskab, der er knyttet som bilag til 
slutakten til Nice-traktaten.

Or. de

Ændringsforslag 59
Andrew Duff

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at sikre gennemsigtighed og 
styrke kontrollen og de europæiske 
politiske partiers og europæiske politiske 
fondes demokratiske ansvarlighed skal 
oplysninger, der betragtes som værende af 
afgørende offentlig interesse, bl.a. 
vedrørende deres statut, medlemskab, 
regnskaber, donorer og gaver, [bidrag] og 
tilskud modtaget via Den Europæiske 
Unions budget samt oplysninger om 
beslutninger, der er truffet af Europa-
Parlamentet vedrørende registrering, 
finansiering og sanktioner, offentliggøres. 
At indføre regler, der sikrer, at disse 
oplysninger er offentligt tilgængelige, er 
den mest effektive måde til at sikre lige 
vilkår og en retfærdig konkurrence mellem 
politiske kræfter og opretholde en åben, 
gennemsigtig og demokratisk lovgivnings-
og valgproces, der styrker borgernes og 
vælgernes tillid til det europæiske 
repræsentative demokrati, og generelt 
forebygger korruption og magtmisbrug. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet bør 
forpligtelsen til at offentliggøre fysiske 

(19) For at sikre gennemsigtighed og 
styrke kontrollen og de europæiske 
politiske partiers og europæiske politiske 
fondes demokratiske ansvarlighed skal 
oplysninger, der betragtes som værende af 
afgørende offentlig interesse, bl.a. 
vedrørende deres statut, medlemskab, 
regnskaber, donorer og gaver, [bidrag] og 
tilskud modtaget via Den Europæiske 
Unions budget samt oplysninger om 
beslutninger, der er truffet af Europa-
Parlamentet vedrørende registrering, 
finansiering og sanktioner, offentliggøres. 
At indføre regler, der sikrer, at disse 
oplysninger er offentligt tilgængelige, er 
den mest effektive måde til at sikre lige 
vilkår og en retfærdig konkurrence mellem 
politiske kræfter og opretholde en åben, 
gennemsigtig og demokratisk lovgivnings-
og valgproces, der styrker borgernes og 
vælgernes tillid til det europæiske 
repræsentative demokrati, og generelt 
forebygger korruption og magtmisbrug. 
Partierne bør være forpligtede til at 
offentliggøre identiteten på deres 
medarbejdere og på de af deres donorer, 
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personers identitet ikke finde anvendelse 
på de medlemmer af et europæisk politisk 
parti, der ikke har givet deres udtrykkelige 
samtykke til offentliggørelse, eller på 
gaver under 1 000 EUR pr. år og pr. 
donor. Ligeledes i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet bør oplysninger 
om gaver offentliggøres årligt, dog ikke 
under kampagner i forbindelse med valg til 
Europa-Parlamentet eller gaver på over 
12 000 EUR, der bør offentliggøres straks.

der donerer beløb på 5 000 EUR eller 
derover pr. år. Ligeledes i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet bør oplysninger 
om gaver offentliggøres årligt, dog ikke 
under kampagner i forbindelse med valg til 
Europa-Parlamentet eller gaver på over 
12 000 EUR, der bør offentliggøres straks.

Or. en

Ændringsforslag 60
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at sikre gennemsigtighed og 
styrke kontrollen og de europæiske 
politiske partiers og europæiske politiske 
fondes demokratiske ansvarlighed skal 
oplysninger, der betragtes som værende af 
afgørende offentlig interesse, bl.a. 
vedrørende deres statut, medlemskab,
regnskaber, donorer og gaver, [bidrag] og 
tilskud modtaget via Den Europæiske 
Unions budget samt oplysninger om 
beslutninger, der er truffet af Europa-
Parlamentet vedrørende registrering, 
finansiering og sanktioner, offentliggøres. 
At indføre regler, der sikrer, at disse 
oplysninger er offentligt tilgængelige, er 
den mest effektive måde til at sikre lige 
vilkår og en retfærdig konkurrence mellem 
politiske kræfter og opretholde en åben, 
gennemsigtig og demokratisk lovgivnings-
og valgproces, der styrker borgernes og 
vælgernes tillid til det europæiske 
repræsentative demokrati, og generelt 
forebygger korruption og magtmisbrug. I 
overensstemmelse med 

(19) For at sikre gennemsigtighed og 
styrke kontrollen og de europæiske 
politiske partiers og europæiske politiske 
fondes demokratiske ansvarlighed skal 
oplysninger, der betragtes som værende af 
afgørende offentlig interesse, bl.a. deres 
statut, partiprogrammer indeholdende 
deres grundlæggende krav, målsætninger 
og værdier, regnskaber, donorer og gaver, 
[bidrag] og tilskud modtaget via Den 
Europæiske Unions budget samt 
oplysninger om partiernes medlemmer og 
medlemstal og om beslutninger, der er 
truffet af Europa-Parlamentet vedrørende 
registrering, finansiering og sanktioner, 
offentliggøres. At indføre regler, der sikrer, 
at disse oplysninger er offentligt 
tilgængelige, er den mest effektive måde til 
at sikre lige vilkår og en retfærdig 
konkurrence mellem politiske kræfter og 
opretholde en åben, gennemsigtig og 
demokratisk lovgivnings- og valgproces, 
der styrker borgernes og vælgernes tillid til 
det europæiske repræsentative demokrati, 
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proportionalitetsprincippet bør 
forpligtelsen til at offentliggøre fysiske 
personers identitet ikke finde anvendelse 
på de medlemmer af et europæisk politisk 
parti, der ikke har givet deres udtrykkelige 
samtykke til offentliggørelse, eller på 
gaver under 1 000 EUR pr. år og pr. 
donor. Ligeledes i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet bør
oplysninger om gaver offentliggøres årligt, 
dog ikke under kampagner i forbindelse 
med valg til Europa-Parlamentet eller
gaver på over 12 000 EUR, der bør 
offentliggøres straks.

og generelt forebygger korruption og 
magtmisbrug. Der bør ikke gælde nogen 
forpligtelse til at offentliggøre identiteten 
på fysiske personer, der er medlemmer af 
et europæisk politisk parti. Gaver på over 
500 EUR pr. år og pr. donor bør 
offentliggøres. Oplysninger om gaver bør 
offentliggøres hver sjette måned. Under 
kampagner i forbindelse med valg til 
Europa-Parlamentet og for så vidt angår 
gaver på over 2 000 EUR bør 
oplysningerne offentliggøres straks.

Or. de

Ændringsforslag 61
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at sikre gennemsigtighed og 
styrke kontrollen og de europæiske
politiske partiers og europæiske politiske 
fondes demokratiske ansvarlighed skal 
oplysninger, der betragtes som værende af 
afgørende offentlig interesse, bl.a. 
vedrørende deres statut, medlemskab, 
regnskaber, donorer og gaver, [bidrag] og 
tilskud modtaget via Den Europæiske 
Unions budget samt oplysninger om 
beslutninger, der er truffet af Europa-
Parlamentet vedrørende registrering, 
finansiering og sanktioner, offentliggøres. 
At indføre regler, der sikrer, at disse 
oplysninger er offentligt tilgængelige, er
den mest effektive måde til at sikre lige 
vilkår og en retfærdig konkurrence mellem 
politiske kræfter og opretholde en åben, 
gennemsigtig og demokratisk lovgivnings-
og valgproces, der styrker borgernes og 
vælgernes tillid til det europæiske 

(19) For at sikre gennemsigtighed og 
styrke kontrollen og de europæiske 
politiske partiers og europæiske politiske 
fondes demokratiske ansvarlighed skal 
oplysninger, der betragtes som værende af 
afgørende offentlig interesse, bl.a. 
vedrørende deres statut, medlemskab, 
regnskaber, donorer og gaver, [bidrag] og 
tilskud modtaget via Den Europæiske 
Unions budget samt oplysninger om 
beslutninger, der er truffet af Europa-
Parlamentet vedrørende registrering, 
finansiering og sanktioner, offentliggøres. 
At indføre regler, der sikrer, at disse 
oplysninger er offentligt tilgængelige, er 
den mest effektive måde til at sikre lige 
vilkår og en retfærdig konkurrence mellem 
politiske kræfter og opretholde en åben, 
gennemsigtig og demokratisk lovgivnings-
og valgproces, der styrker borgernes og 
vælgernes tillid til det europæiske 
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repræsentative demokrati, og generelt 
forebygger korruption og magtmisbrug. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet bør 
forpligtelsen til at offentliggøre fysiske 
personers identitet ikke finde anvendelse 
på de medlemmer af et europæisk politisk 
parti, der ikke har givet deres udtrykkelige 
samtykke til offentliggørelse, eller på gaver 
under 1 000 EUR pr. år og pr. donor. 
Ligeledes i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet bør oplysninger 
om gaver offentliggøres årligt, dog ikke 
under kampagner i forbindelse med valg til 
Europa-Parlamentet eller gaver på over 
12 000 EUR, der bør offentliggøres straks.

repræsentative demokrati, og generelt 
forebygger korruption og magtmisbrug. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet bør 
forpligtelsen til at offentliggøre fysiske 
personers identitet ikke finde anvendelse 
på de medlemmer af et europæisk politisk 
parti, der ikke har givet deres udtrykkelige 
samtykke til offentliggørelse, eller på gaver 
under 1 000 EUR pr. år og pr. donor. 
Ligeledes i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet bør oplysninger 
om gaver offentliggøres årligt, dog ikke 
under kampagner i forbindelse med valg til 
Europa-Parlamentet eller gaver på over 2 
000 EUR, der bør offentliggøres straks.

Or. en

Ændringsforslag 62
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. 
december 2000 om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger 
finder anvendelse på behandlingen af 
personoplysninger i Europa-Parlamentet 
og udvalget af uafhængige fremtrædende 
personer i henhold til denne forordning.

(21) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. 
december 2000 om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger 
finder anvendelse på behandlingen af 
personoplysninger i de EU-institutioner, 
der registrerer og kontrollerer europæiske 
politiske partier og europæiske politiske 
fonde.

Or. de

Ændringsforslag 63
Helmut Scholz
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Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Af hensyn til retssikkerheden er det 
hensigtsmæssigt at fastslå, at Europa-
Parlamentet, de europæiske politiske 
partier og de europæiske politiske fonde, 
de nationale myndigheder, der har ansvar 
for at kontrollere aspekter vedrørende 
finansiering af europæiske politiske partier 
og europæiske politiske fonde, og andre 
relevante tredjeparter, som er nævnt eller 
foreskrevet i denne forordning, er 
registeransvarlige i medfør af forordning 
(EF) nr. 45/2001 og direktiv 95/46/EF. Det 
er ligeledes nødvendigt at præcisere 
maksimumperioden for tilbageholdelse af 
de personoplysninger, der indsamles for at 
sikre en lovlig, regelmæssig og 
gennemsigtig finansiering af europæiske 
politiske partier og europæiske politiske 
fonde og medlemskab af europæiske 
politiske partier. Europa-Parlamentet, de 
europæiske politiske partier og de 
europæiske politiske fonde, de kompetente 
nationale myndigheder og de relevante 
tredjeparter skal i deres egenskab af 
registeransvarlige træffe de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
opfylde forpligtelserne i forordning (EF) 
nr. 45/2001 og direktiv 95/46/EF, navnlig 
forpligtelser vedrørende en lovlig og sikker 
behandling, tilvejebringelse af oplysninger 
og de berørte personers adgang til deres 
personoplysninger samt rettelse og sletning 
af deres personoplysninger.

(23) Af hensyn til retssikkerheden er det 
hensigtsmæssigt at fastslå, at Europa-
Parlamentet, de europæiske politiske 
partier og de europæiske politiske fonde, 
de nationale myndigheder, der har ansvar 
for at kontrollere aspekter vedrørende 
finansiering af europæiske politiske partier 
og europæiske politiske fonde, og andre 
relevante tredjeparter, som er nævnt eller 
foreskrevet i denne forordning, er 
registeransvarlige i medfør af forordning 
(EF) nr. 45/2001 og direktiv 95/46/EF. Det 
er ligeledes nødvendigt at præcisere 
maksimumperioden for tilbageholdelse af 
de personoplysninger, der indsamles i 
forbindelse med dokumentationen af 
gaver for at sikre en lovlig, regelmæssig og 
gennemsigtig finansiering af europæiske 
politiske partier og europæiske politiske 
fonde og medlemskab af europæiske 
politiske partier. Europa-Parlamentet, de 
europæiske politiske partier og de 
europæiske politiske fonde, de kompetente 
nationale myndigheder og de relevante 
tredjeparter skal i deres egenskab af 
registeransvarlige træffe de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
opfylde forpligtelserne i forordning (EF) 
nr. 45/2001 og direktiv 95/46/EF, navnlig 
forpligtelser vedrørende en lovlig og sikker 
behandling, tilvejebringelse af oplysninger 
og de berørte personers adgang til deres 
personoplysninger samt rettelse og sletning 
af deres personoplysninger.

Or. de

Ændringsforslag 64
Louis Michel
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Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Der fastlægges særlige regler og 
procedurer for fordeling af de bevillinger, 
der er til rådighed hvert år fra Den 
Europæiske Unions almindelige budget, 
under hensyntagen til dels antallet af 
støttemodtagere og dels andelen af valgte 
medlemmer i Europa-Parlamentet for hvert 
støttemodtagende europæisk politisk parti 
og dermed partiets respektive tilknyttede 
europæiske politiske fond. Disse 
foranstaltninger sikrer strenge regler for 
gennemsigtighed, ansvarlighed, revision og 
finansiel kontrol med europæiske politiske 
partier og deres tilknyttede europæiske 
politiske fonde, revisionsbestemmelser fra 
Europa-Parlamentet og Revisionsretten 
samt proportionelle sanktioner, herunder 
hvis et europæisk politisk parti eller en 
europæisk politisk fond krænker de 
værdier, Unionen bygger på.

(25) Der fastlægges særlige regler og 
procedurer for fordeling af de bevillinger, 
der er til rådighed hvert år fra Den 
Europæiske Unions almindelige budget, 
under hensyntagen til dels antallet af 
støttemodtagere og dels andelen af valgte 
medlemmer i Europa-Parlamentet for hvert 
støttemodtagende europæisk politisk parti 
og dermed partiets respektive tilknyttede 
europæiske politiske fond. Disse 
foranstaltninger sikrer strenge regler for 
gennemsigtighed, ansvarlighed, revision og 
finansiel kontrol med europæiske politiske 
partier og deres tilknyttede europæiske 
politiske fonde, revisionsbestemmelser fra 
Europa-Parlamentet og Det Blandende 
Udvalg Europa-
Parlamentet/Revisionsretten samt 
proportionelle sanktioner, herunder hvis et 
europæisk politisk parti eller en europæisk 
politisk fond krænker de værdier, Unionen 
bygger på.

Or. fr

Ændringsforslag 65
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Der fastlægges særlige regler og 
procedurer for fordeling af de bevillinger, 
der er til rådighed hvert år fra Den 
Europæiske Unions almindelige budget, 
under hensyntagen til dels antallet af 
støttemodtagere og dels andelen af valgte 
medlemmer i Europa-Parlamentet for hvert 
støttemodtagende europæisk politisk parti 

(25) Der fastlægges særlige regler og 
procedurer for fordeling af de bevillinger, 
der er til rådighed hvert år fra Den 
Europæiske Unions almindelige budget, 
under hensyntagen til dels antallet af 
støttemodtagere og dels andelen af valgte 
medlemmer i Europa-Parlamentet for hvert 
støttemodtagende europæisk politisk parti 
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og dermed partiets respektive tilknyttede 
europæiske politiske fond. Disse 
foranstaltninger sikrer strenge regler for 
gennemsigtighed, ansvarlighed, revision og 
finansiel kontrol med europæiske politiske 
partier og deres tilknyttede europæiske 
politiske fonde, revisionsbestemmelser fra 
Europa-Parlamentet og Revisionsretten
samt proportionelle sanktioner, herunder 
hvis et europæisk politisk parti eller en 
europæisk politisk fond krænker de 
værdier, Unionen bygger på.

og dermed partiets respektive tilknyttede 
europæiske politiske fond. Disse 
foranstaltninger sikrer strenge regler for 
gennemsigtighed, ansvarlighed, revision og 
finansiel kontrol med europæiske politiske 
partier og deres tilknyttede europæiske 
politiske fonde, revisionsbestemmelser fra 
Den Europæiske Revisionsret samt 
proportionelle sanktioner, hvis et 
europæisk politisk parti eller en europæisk 
politisk fond krænker Den Europæiske 
Unions finansielle bestemmelser.

Or. de

Ændringsforslag 66
Andrew Duff

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Der fastlægges særlige regler og 
procedurer for fordeling af de bevillinger, 
der er til rådighed hvert år fra Den 
Europæiske Unions almindelige budget, 
under hensyntagen til dels antallet af 
støttemodtagere og dels andelen af valgte 
medlemmer i Europa-Parlamentet for hvert 
støttemodtagende europæisk politisk parti 
og dermed partiets respektive tilknyttede 
europæiske politiske fond. Disse 
foranstaltninger sikrer strenge regler for 
gennemsigtighed, ansvarlighed, revision og 
finansiel kontrol med europæiske politiske 
partier og deres tilknyttede europæiske 
politiske fonde, revisionsbestemmelser fra 
Europa-Parlamentet og Revisionsretten 
samt proportionelle sanktioner, herunder 
hvis et europæisk politisk parti eller en 
europæisk politisk fond krænker de 
værdier, Unionen bygger på.

(25) Der fastlægges særlige regler og 
procedurer for fordeling af de bevillinger, 
der er til rådighed hvert år fra Den 
Europæiske Unions almindelige budget, 
under hensyntagen til dels antallet af 
støttemodtagere og dels andelen af valgte 
medlemmer i Europa-Parlamentet for hvert 
støttemodtagende europæisk politisk parti 
og dermed partiets respektive tilknyttede 
europæiske politiske fond. Disse 
foranstaltninger sikrer strenge regler for 
gennemsigtighed, ansvarlighed, revision og 
finansiel kontrol med europæiske politiske 
partier og deres tilknyttede europæiske 
politiske fonde, revisionsbestemmelser fra 
Europa-Parlamentet og Revisionsretten 
samt proportionelle sanktioner, herunder 
hvis et europæisk politisk parti eller en 
europæisk politisk fond krænker de 
værdier, Unionen bygger på. Europa-
Parlamentet bør nedsætte et rådgivende 
udvalg bestående af uafhængige 
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fremtrædende personer. 

Or. en

Ændringsforslag 67
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Europa-Parlamentet bør 
regelmæssigt kontrollere, at de betingelser 
og krav, der gælder for registrering og 
finansiering af europæiske politiske partier 
eller europæiske politiske fonde, til 
stadighed er opfyldt. Denne kontrol bør 
udføres årligt eller efter begrundet 
anmodning fra en fysisk eller juridisk 
person. Beslutninger vedrørende 
overholdelse af de værdier, som Unionen 
bygger på, bør kun træffes ifølge en 
procedure, der er specielt udformet i den 
henseende, og efter høring af et udvalg af 
uafhængige fremtrædende personer.

(26) Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig bør regelmæssigt 
kontrollere, at de betingelser og krav, der 
gælder for registrering og finansiering af 
europæiske politiske partier eller 
europæiske politiske fonde, til stadighed er 
opfyldt. Denne kontrol bør udføres årligt 
eller efter begrundet anmodning fra en 
fysisk eller juridisk person. Beslutninger 
vedrørende overholdelse af de værdier, 
som Unionen bygger på, bør kun træffes 
ifølge en procedure, der er specielt 
udformet i den henseende, og efter høring 
af et udvalg af uafhængige fremtrædende 
personer.

Or. en

Begrundelse

Som politisk organ er Europa-Parlamentet ikke godt placeret til at registrere politiske partier, 
vurdere deres virksomhed, indføre sanktioner mod dem eller forestå deres afvikling. Sådanne 
opgaver bør udføres af ikkepolitiske organer, der er i besiddelse af den fornødne tekniske og 
juridiske ekspertise til at udføre sådanne opgaver.

Ændringsforslag 68
Andrew Duff

Forslag til forordning
Betragtning 26
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Europa-Parlamentet bør regelmæssigt 
kontrollere, at de betingelser og krav, der 
gælder for registrering og finansiering af 
europæiske politiske partier eller 
europæiske politiske fonde, til stadighed er 
opfyldt. Denne kontrol bør udføres årligt
eller efter begrundet anmodning fra en 
fysisk eller juridisk person. Beslutninger 
vedrørende overholdelse af de værdier, 
som Unionen bygger på, bør kun træffes 
ifølge en procedure, der er specielt 
udformet i den henseende, og efter høring 
af et udvalg af uafhængige fremtrædende 
personer.

(26) Europa-Parlamentet bør regelmæssigt 
kontrollere, at de betingelser og krav, der 
gælder for registrering og finansiering af 
europæiske politiske partier eller 
europæiske politiske fonde, til stadighed er 
opfyldt. Denne kontrol bør udføres 
regelmæssigt samt efter begrundet 
anmodning fra en fysisk eller juridisk 
person. Parlamentet bør offentliggøre 
resultaterne af sin kontrol sammen med 
alle relevante dokumenter, som de 
politiske partier har forelagt det.
Beslutninger vedrørende overholdelse af de 
værdier, som Unionen bygger på, bør kun 
træffes ifølge en procedure, der er specielt 
udformet i den henseende, og efter høring 
af et udvalg af uafhængige fremtrædende 
personer.

Or. en

Ændringsforslag 69
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Europa-Parlamentet bør regelmæssigt 
kontrollere, at de betingelser og krav, der 
gælder for registrering og finansiering af 
europæiske politiske partier eller 
europæiske politiske fonde, til stadighed er 
opfyldt. Denne kontrol bør udføres årligt 
eller efter begrundet anmodning fra en 
fysisk eller juridisk person. Beslutninger 
vedrørende overholdelse af de værdier, 
som Unionen bygger på, bør kun træffes 
ifølge en procedure, der er specielt 
udformet i den henseende, og efter høring 
af et udvalg af uafhængige fremtrædende 
personer.

(26) Europa-Parlamentet bør regelmæssigt 
kontrollere, at de betingelser og krav, der 
gælder for registrering og finansiering af 
europæiske politiske partier eller 
europæiske politiske fonde, til stadighed er 
opfyldt. Denne kontrol bør udføres årligt 
eller efter begrundet anmodning fra en 
fysisk eller juridisk person. Beslutninger 
vedrørende overholdelse af de værdier, 
som Unionen bygger på, bør kun træffes 
ifølge en procedure, der er specielt 
udformet i den henseende, og efter høring 
af et rådgivende udvalg bestående af 
kompetente sagkyndige fra 
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medlemsstaterne med ekspertise inden for 
regulering vedrørende politiske partier og 
inden for valgprocedurer (det rådgivende 
udvalg om regulering vedrørende 
europæiske politiske partier).
Beslutninger om at tildele eller ophæve en 
status som europæisk politisk parti eller 
europæisk politisk fond kan indankes for 
Den Europæiske Unions Domstol i 
overensstemmelse med artikel 263 i 
TEUF.

Or. en

Ændringsforslag 70
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Europa-Parlamentet bør 
regelmæssigt kontrollere, at de betingelser 
og krav, der gælder for registrering og
finansiering af europæiske politiske partier 
eller europæiske politiske fonde, til 
stadighed er opfyldt. Denne kontrol bør 
udføres årligt eller efter begrundet 
anmodning fra en fysisk eller juridisk 
person. Beslutninger vedrørende 
overholdelse af de værdier, som Unionen 
bygger på, bør kun træffes ifølge en 
procedure, der er specielt udformet i den 
henseende, og efter høring af et udvalg af 
uafhængige fremtrædende personer.

(26) Den Europæiske Revisionsret bør i 
sin egenskab af uafhængig vogter af EU-
borgernes finansielle interesser 
regelmæssigt i forbindelse med 
varetagelsen af sine opgaver kontrollere at 
de betingelser og krav, der gælder for 
registrering og finansiering af europæiske 
politiske partier eller europæiske politiske 
fonde, til stadighed er opfyldt, og at disse 
partier og fonde har anvendt, 
dokumenteret og indberettet de 
pågældende finansielle midler på 
retmæssig og lovlig vis. Denne kontrol bør 
udføres årligt eller efter begrundet 
anmodning fra en fysisk eller juridisk 
person.

Beslutninger vedrørende overholdelse af de 
værdier, som Unionen bygger på, og som 
derfor kan føre til en juridisk bindende
ophævelse af registreringen og af den 
retlige status som et europæisk politisk 
parti eller en europæisk politisk fond, bør 
i betragtning af det særlige behov for at 
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beskytte forsamlings- og 
foreningsfriheden som sikret ved artikel 
12, stk. 1, i chartret om Den Europæiske 
Unions grundlæggende rettigheder kun 
træffes efter en procedure, der er specielt 
udformet med henblik herpå, og som Den 
Europæiske Unions Domstol har ansvaret 
for.

Or. de

Ændringsforslag 71
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Den tekniske bistand, som Europa-
Parlamentet skal yde europæiske politiske 
partier, bør baseres på princippet om 
ligebehandling og ydes mod regning og 
betaling, og bør være genstand for en 
regelmæssig offentlig rapport.

(27) Den tekniske bistand, som europæiske 
institutioner skal yde europæiske politiske 
partier, bør baseres på princippet om 
ligebehandling og ydes mod regning og 
betaling, og bør være genstand for en 
regelmæssig offentlig rapport fra den 
relevante institution.

Or. de

Ændringsforslag 72
György Schöpflin, József Szájer

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Anvendelsen af denne forordnings 
nøgleaspekter bør fremlægges på et 
dedikeret website og gennemgås i en 
årsrapport fra Europa-Parlamentet, som bør 
offentliggøres.

(28) Anvendelsen af denne forordnings 
nøgleaspekter bør fremlægges på et 
dedikeret website og gennemgås i en 
årsrapport fra Europa-Parlamentet, som bør 
offentliggøres i både en trykt udgave og en 
onlineudgave.



PE504.068v01-00 28/180 AM\924360DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 73
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "politisk parti": en sammenslutning af 
borgere, som forfølger politiske mål

1) "politisk parti": en frivillig 
sammenslutning af borgere, som har fælles 
værdier og valgret ved valg til Europa-
Parlamentet, og som forfølger politiske 
mål

Or. en

Ændringsforslag 74
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "alliance af politiske partier": et 
struktureret samarbejde mellem politiske 
partier og/eller fysiske personer fra 
forskellige medlemsstater

2) "alliance af politiske partier": et 
struktureret samarbejde mellem politiske 
partier fra forskellige medlemsstater

Or. de

Ændringsforslag 75
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "alliance af politiske partier": et 2) "alliance af politiske partier": 
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struktureret samarbejde mellem politiske 
partier og/eller fysiske personer fra 
forskellige medlemsstater

strukturerede bånd mellem politiske 
partier og/eller fysiske personer fra 
forskellige medlemsstater

Or. es

Ændringsforslag 76
Andrew Duff

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "europæisk politisk parti": en "alliance 
af politiske partier", der forfølger politiske 
mål, og som er registreret i Europa-
Parlamentet i henhold til de betingelser og 
procedurer, der er fastlagt i denne 
forordning

3) "europæisk politisk parti": en "alliance 
af politiske partier", der forfølger politiske 
mål ved at føre kampagner for at opnå 
stemmer og pladser ved valg til Europa-
Parlamentet, ved at promovere kandidater 
til Europa-Kommissionen og ved at føre 
kampagner i forbindelse med 
folkeafstemninger om spørgsmål, der 
vedrører Den Europæiske Union. Et 
europæisk politisk parti er registreret i 
Europa-Parlamentet i henhold til de 
betingelser og procedurer, der er fastlagt i 
denne forordning

Or. en

Ændringsforslag 77
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) ”medlemsparti”: et politisk parti eller 
en politisk alliance, der tilhører et 
europæisk politisk parti

Or. de
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Ændringsforslag 78
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b) ”individuelle medlemmer”: fysiske 
personer med direkte medlemskab af et 
europæisk politisk parti, såfremt partiets 
statut tillader dette 

Or. de

Ændringsforslag 79
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udgøre en ramme for nationale politiske 
fonde og det videnskabelige miljø og andre 
aktører med henblik på at samarbejde på 
europæisk plan 

d) udgøre en ramme for nationale og 
regionale politiske fonde og det 
videnskabelige miljø og andre aktører med 
henblik på at samarbejde på europæisk 
plan 

Or. es

Ændringsforslag 80
Andrew Duff

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) ”regionalt parlament” eller "regional 
forsamling": et organ, hvis medlemmer 
enten har et regionalt valgmandat eller er 

5) ”regionalt parlament” eller "regional 
forsamling": et organ, som har 
lovgivningsbeføjelser i henhold til en
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politisk ansvarlige for en valgt forsamling medlemsstats forfatningslov, og som der 
er givet meddelelse om til Europa-
Parlamentet

Or. en

Ændringsforslag 81
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) ”regionalt parlament” eller "regional 
forsamling": et organ, hvis medlemmer 
enten har et regionalt valgmandat eller er 
politisk ansvarlige for en valgt forsamling

5) ”regionalt parlament” eller "regional 
forsamling": et organ for en territorial 
enhed, der er etableret på niveauet 
umiddelbart under det statslige niveau, og 
som har lovgivningsmæssige beføjelser

Or. de

Begrundelse

Denne definition af en region er taget fra erklæringen om regionalisme fra Forsamlingen af 
Regioner i Europa.

Ændringsforslag 82
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) ”regionalt parlament” eller "regional 
forsamling": et organ, hvis medlemmer 
enten har et regionalt valgmandat eller er 
politisk ansvarlige for en valgt forsamling

5) ”regionalt parlament” eller "regional 
forsamling": et organ, som har 
lovgivningsbeføjelser i henhold til den for 
dette organ gældende nationale ret, og 
som der som sådant er givet meddelelse 
om til Europa-Parlamentet

Or. es
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Ændringsforslag 83
Andrew Duff

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "gave": kontante pengegaver og andre 
naturalieydelser (varer, tjenesteydelser), 
som udgør en økonomisk fordel for det 
pågældende europæiske politiske parti eller 
den pågældende europæiske politiske fond.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 84
Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "gave": kontante pengegaver og andre 
naturalieydelser (varer, tjenesteydelser), 
som udgør en økonomisk fordel for det 
pågældende europæiske politiske parti eller 
den pågældende europæiske politiske fond.

7) "gave": kontante pengegaver og andre 
naturalieydelser (varer, tjenesteydelser), 
som udgør en økonomisk fordel for det 
pågældende europæiske politiske parti eller 
den pågældende europæiske politiske fond. 
Bidrag til tilrettelæggelsen af fælles 
aktiviteter betragtes ikke som gaver

Or. en

Ændringsforslag 85
Alain Lamassoure

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En alliance af politiske partier som 
defineret i artikel 2, stk. 2, kan ansøge om 
at registrere sin statut som et europæisk 
politisk parti i Europa-Parlamentet på 
følgende betingelser:

1. Et politisk parti eller en alliance af 
politiske partier som defineret i artikel 2, 
nr. 1 og 2, kan ansøge om at registrere 
deres statut som et europæisk politisk parti 
i Europa-Parlamentet på følgende 
betingelser:

Or. fr

Ændringsforslag 86
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En alliance af politiske partier som 
defineret i artikel 2, stk. 2, kan ansøge om 
at registrere sin statut som et europæisk 
politisk parti i Europa-Parlamentet på 
følgende betingelser:

1. En alliance af politiske partier som 
defineret i artikel 2, nr. 2, kan ansøge om 
at registrere sin statut som et europæisk 
politisk parti hos Det Europæiske Kontor 
for Bekæmpelse af Svig på følgende 
betingelser:

Or. en

Ændringsforslag 87
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) den må ikke have fortjeneste som mål

Or. de

Begrundelse

Se ændringsforslag 102.
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Ændringsforslag 88
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den skal i mindst en fjerdedel af 
medlemsstaterne være repræsenteret af 
medlemmer af Europa-Parlamentet eller i 
de nationale eller regionale parlamenter 
eller regionale forsamlinger, eller den 
skal i mindst en fjerdedel af 
medlemsstaterne have opnået mindst 3 % 
af de afgivne stemmer i hver af disse 
medlemsstater ved det seneste valg til 
Europa-Parlamentet

udgår

Or. de

Begrundelse

Se ændringsforslag 101.

Ændringsforslag 89
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den skal i mindst en fjerdedel af 
medlemsstaterne være repræsenteret af 
medlemmer af Europa-Parlamentet eller i 
de nationale eller regionale parlamenter 
eller regionale forsamlinger, eller

b) den skal bestå af 
medlemsorganisationer, som er juridisk 
anerkendt som partier, eller som kan 
deltage i valg som partier på nationalt 
eller regionalt plan i mindst en fjerdedel 
af medlemsstaterne

Or. en
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Ændringsforslag 90
Andrew Duff

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den skal i mindst en fjerdedel af 
medlemsstaterne være repræsenteret af 
medlemmer af Europa-Parlamentet eller i 
de nationale eller regionale parlamenter 
eller regionale forsamlinger, eller

b) den skal i mindst en tredjedel af 
medlemsstaterne være repræsenteret af 
medlemmer af Europa-Parlamentet eller i 
de nationale eller regionale parlamenter 
eller regionale forsamlinger, eller

Or. en

Ændringsforslag 91
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den skal i mindst en fjerdedel af 
medlemsstaterne være repræsenteret af 
medlemmer af Europa-Parlamentet eller i 
de nationale eller regionale parlamenter 
eller regionale forsamlinger, eller 

b) den skal i mindst en femtedel af 
medlemsstaterne være repræsenteret af 
medlemmer af Europa-Parlamentet eller i 
de nationale eller regionale parlamenter 
eller regionale forsamlinger, eller 

Or. de

Ændringsforslag 92
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den skal i mindst en fjerdedel af 
medlemsstaterne være repræsenteret af 
medlemmer af Europa-Parlamentet eller i 
de nationale eller regionale parlamenter 

b) den skal i mindst en fjerdedel af 
medlemsstaterne være repræsenteret af 
medlemmer af Europa-Parlamentet eller i 
de nationale eller regionale parlamenter 
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eller regionale forsamlinger, eller eller regionale forsamlinger med 
lovgivningsmæssige beføjelser i henhold 
til den for en sådan alliance gældende 
nationale ret, og der skal gives meddelelse 
om den som sådan til Europa-
Parlamentet, eller

Or. es

Ændringsforslag 93
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 den skal i mindst en fjerdedel af 
medlemsstaterne have opnået mindst 3 % 
af de afgivne stemmer i hver af disse 
medlemsstater ved det seneste valg til 
Europa-Parlamentet

udgår

Or. en

Ændringsforslag 94
Manfred Weber

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

den skal i mindst en fjerdedel af 
medlemsstaterne have opnået mindst 3 % 
af de afgivne stemmer i hver af disse 
medlemsstater ved det seneste valg til 
Europa-Parlamentet

den skal i mindst en fjerdedel af 
medlemsstaterne have opnået mindst 3 % 
af de afgivne stemmer i hver af disse 
medlemsstater ved det seneste valg til 
Europa-Parlamentet, eller

Or. de

Begrundelse

Logisk følge af ændringsforslag 96 nedenfor (artikel 3 – stk. 1 – litra b – afsnit 2a (nyt)).
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Ændringsforslag 95
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

den skal i mindst en fjerdedel af 
medlemsstaterne have opnået mindst 3 % 
af de afgivne stemmer i hver af disse 
medlemsstater ved det seneste valg til 
Europa-Parlamentet

den skal i mindst en femtedel af 
medlemsstaterne have opnået mindst 3 %
af de afgivne stemmer i hver af disse 
medlemsstater ved det seneste valg til 
Europa-Parlamentet

Or. de

Ændringsforslag 96
Manfred Weber

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

den skal have nationalt anerkendte partier 
i mindst en tredjedel af medlemsstaterne

Or. de

Ændringsforslag 97
Zbigniew Ziobro

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den skal, bl.a. i sit program og i sine 
aktiviteter, og gennem sine medlemmer 
respektere de værdier, som Den 
Europæiske Union bygger på, navnlig 
respekt for den menneskelige værdighed, 

c) den skal, bl.a. i sit program og i sine 
aktiviteter, og gennem sine medlemmer 
respektere de værdier, som Den 
Europæiske Union bygger på, navnlig 
respekt for den menneskelige værdighed, 
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frihed, demokrati, ligestilling, 
retsstatsprincippet og respekt for 
menneskerettigheder, herunder rettigheder 
for personer, der tilhører minoriteter

frihed, demokrati, ligestilling, 
retsstatsprincippet og respekt for 
menneskerettigheder, herunder rettigheder 
for religiøse personer

Or. pl

Ændringsforslag 98
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den skal, bl.a. i sit program og i sine 
aktiviteter, og gennem sine medlemmer 
respektere de værdier, som Den 
Europæiske Union bygger på, navnlig 
respekt for den menneskelige værdighed, 
frihed, demokrati, ligestilling, 
retsstatsprincippet og respekt for 
menneskerettigheder, herunder rettigheder 
for personer, der tilhører minoriteter

c) den skal, bl.a. i sit program og i sine 
aktiviteter, og gennem sine medlemmer 
respektere de værdier, som Den 
Europæiske Union bygger på, navnlig 
respekt for den menneskelige værdighed, 
frihed, demokrati, ligestilling, 
retsstatsprincippet, respekt for 
menneskerettigheder, herunder rettigheder 
for personer, der tilhører minoriteter, og 
respekt for Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder

Or. fr

Ændringsforslag 99
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den skal, bl.a. i sit program og i sine 
aktiviteter, og gennem sine medlemmer 
respektere de værdier, som Den 
Europæiske Union bygger på, navnlig 
respekt for den menneskelige værdighed, 
frihed, demokrati, ligestilling, 
retsstatsprincippet og respekt for 

c) den skal, bl.a. i sit program og i sine 
aktiviteter, og gennem sine medlemmer 
respektere de værdier, som Den 
Europæiske Union bygger på, navnlig 
respekt for den menneskelige værdighed, 
frihed, demokrati, ligestilling, 
retsstatsprincippet og respekt for 
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menneskerettigheder, herunder rettigheder 
for personer, der tilhører minoriteter

menneskerettigheder, herunder de særlige 
rettigheder for personer, der tilhører 
minoriteter

Or. es

Ændringsforslag 100
Zbigniew Ziobro

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) den skal have deltaget i valg til Europa-
Parlamentet eller offentligt have givet 
udtryk for sin hensigt om at deltage i det 
næste valg til Europa-Parlamentet

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 101
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) den skal have deltaget i valg til Europa-
Parlamentet eller offentligt have givet 
udtryk for sin hensigt om at deltage i det 
næste valg til Europa-Parlamentet

d) dens medlemspartier skal være 
repræsenteret i mindst en tredjedel af 
medlemsstaterne og skal have deltaget i
tidligere valg til Europa-Parlamentet, det 
nationale parlament eller et regionalt 
parlament

Or. de

Ændringsforslag 102
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) den må ikke have fortjeneste som mål. udgår

Or. de

Begrundelse

Inden for rammerne af dette stykke som helhed betragtet giver det mere mening at placere 
bestemmelsen om dette aspekt andetsteds (se ændringsforslag 87). 

Ændringsforslag 103
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) ved bestemmelsen af det i litra b) 
omhandlede antal medregnes kun 
medlemspartier, der opfylder kriterierne i 
artikel 4

Or. de

Ændringsforslag 104
Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) den skal sikre en afbalanceret 
repræsentation af kønnene og ligestilling 
mellem dem i forbindelse med 
valglisternes sammensætning

Or. fi
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Ændringsforslag 105
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) den skal sikre lige repræsentation af 
kønnene i sine interne organer og træffe 
bindende foranstaltninger til fremme af 
ligestilling mellem kønnene og lige 
muligheder i forbindelse med 
valglisternes sammensætning

Or. de

Ændringsforslag 106
Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) den skal sikre balance mellem 
kønnene på sin generalforsamling og 
fremme en sådan balance i sine 
styringsorganer og i forbindelse med 
valglisternes sammensætning

Or. en

Ændringsforslag 107
Andrew Duff

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Et medlem af Europa-Parlamentet, af 
et nationalt parlament eller af et regionalt 
parlament eller en regional forsamling 
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betragtes kun som medlem af ét 
europæisk politisk parti, der, når det er 
relevant, er det parti, som hans eller 
hendes nationale eller regionale politiske 
parti er tilknyttet. 

Or. en

Ændringsforslag 108
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En politisk fond kan ansøge om at 
registrere sin statut som en europæisk
politisk fond i Europa-Parlamentet på 
følgende betingelser:

2. En politisk fond kan ansøge om at 
registrere sin statut som en europæisk 
politisk fond hos Det Europæiske Kontor 
for Bekæmpelse af Svig på følgende 
betingelser:

Or. en

Ændringsforslag 109
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den skal, bl.a. i sit program og i sine 
aktiviteter, respektere de værdier, som Den 
Europæiske Union bygger på, navnlig 
respekt for den menneskelige værdighed, 
frihed, demokrati, ligestilling, 
retsstatsprincippet og respekt for 
menneskerettigheder, herunder rettigheder 
for personer, der tilhører minoriteter

c) den skal, bl.a. i sit program og i sine 
aktiviteter, respektere de værdier, som Den 
Europæiske Union bygger på, navnlig 
respekt for den menneskelige værdighed, 
frihed, demokrati, ligestilling, 
retsstatsprincippet og respekt for 
menneskerettigheder, herunder rettigheder 
for personer, der tilhører minoriteter, og 
skal ikke forfølge religiøse og etniske mål

Or. en
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Ændringsforslag 110
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ved kontrollen af overholdelsen af 
betingelsen i stk. 1, litra c), når det gælder 
et europæisk politisk parti, eller i stk. 2, 
litra c), når det gælder en europæisk 
politisk fond, overholdes principperne om 
upartiskhed og neutralitet særlig strengt 
for at sikre størst mulig pluralisme. 

Or. pt

Ændringsforslag 111
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Et europæisk politisk parti kan kun have 
én formelt tilknyttet europæisk politisk 
fond. Den formelle forbindelse mellem et 
europæisk politisk parti og dets tilknyttede 
europæiske politiske fond skal fremgå af 
begges statutter, jf. artikel 4, stk. 1, og 
artikel 5. Europæiske politiske partier og 
tilknyttede europæiske politiske fonde skal 
sikre adskillelse af den daglige drift og de 
ledende strukturer og regnskaberne for det 
europæiske politiske parti på den ene side 
og for den europæiske politiske fond på 
den anden side.

3. Et europæisk politisk parti kan kun have 
én, formelt tilknyttet europæisk politisk 
fond. Den formelle forbindelse mellem et 
europæisk politisk parti og dets tilknyttede 
europæiske politiske fond skal fremgå af 
begges statutter, jf. artikel 4, stk. 1, og 
artikel 5. Europæiske politiske partier og 
tilknyttede europæiske politiske fonde skal 
sikre adskillelse af den daglige drift og de 
ledende strukturer og regnskaberne for det 
europæiske politiske parti på den ene side 
og for den europæiske politiske fond på 
den anden side.

Or. de
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Ændringsforslag 112
Andrew Duff

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) partiets navn, der også i kortform skal 
være klart adskilt fra ethvert andet 
eksisterende europæisk politisk parti

a) partiets navn og dets symbol eller logo

Or. en

Ændringsforslag 113
Marietta Giannakou

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) partiets navn, der også i kortform skal 
være klart adskilt fra ethvert andet 
eksisterende europæisk politisk parti

a) partiets navn, der også i kortform skal 
være klart adskilt fra ethvert andet 
eksisterende europæisk politisk parti, og 
dets særlige logo og akronym

Or. en

Ændringsforslag 114
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) partiets navn, der også i kortform skal 
være klart adskilt fra ethvert andet 
eksisterende europæisk politisk parti

a) partiets entydige navn og dets symbol 
eller logo, som ikke må repræsentere 
religiøse tegn og symboler

Or. en
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Ændringsforslag 115
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) partiets juridiske form som anerkendt i 
retssystemet i den medlemsstat, hvor det er 
hjemmehørende

udgår

Or. de

Ændringsforslag 116
Zita Gurmai

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) et skriftligt politisk program med
partiets formål og målsætninger

d) en beskrivelse af partiets formål og 
målsætninger

Or. en

Ændringsforslag 117
Zita Gurmai

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) organer eller fysiske personer, der i hver 
af de berørte medlemsstater har 
bemyndigelse til retligt at repræsentere 
fonden, især med hensyn til at erhverve og 
afhænde løsøre og fast ejendom og som 
part i retssager

i) organer eller embedshavere, der i hver af 
de berørte medlemsstater har bemyndigelse 
til retligt at repræsentere fonden, især med 
hensyn til at erhverve og afhænde løsøre og 
fast ejendom og som part i retssager

Or. en
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Ændringsforslag 118
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) opløsning af enheden som et anerkendt 
europæisk politisk parti.

udgår

Or. de

Begrundelse

Inden for rammerne af dette stykke som helhed betragtet giver det mere mening at placere 
bestemmelsen om dette aspekt andetsteds. 

Ændringsforslag 119
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) opløsning af enheden som et anerkendt 
europæisk politisk parti.

j) proceduren for indstilling af det 
strukturerede samarbejde mellem de 
politiske partier og/eller fysiske personer i 
en alliance af politiske partier som 
omhandlet i artikel 2, nr. 2.

Or. de

Ændringsforslag 120
Andrew Duff

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) indmeldelse, udmeldelse og eksklusion a) indmeldelse, udmeldelse og eksklusion 
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af partimedlemmer med listen over 
medlemmer vedlagt som bilag

af tilknyttede medlemspartier

Or. en

Ændringsforslag 121
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) indmeldelse, udmeldelse og eksklusion 
af partimedlemmer med listen over 
medlemmer vedlagt som bilag

a) indmeldelse, udmeldelse og eksklusion 
af medlemspartier og individuelle 
medlemmer med listen over medlemmer 
vedlagt som bilag

Or. de

Ændringsforslag 122
Alain Lamassoure

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) indmeldelse, udmeldelse og eksklusion 
af partimedlemmer med listen over 
medlemmer vedlagt som bilag

a) indmeldelse, udmeldelse og eksklusion 
af partimedlemmer med listen over 
medlemsorganisationer vedlagt som bilag

Or. fr

Ændringsforslag 123
Manfred Weber

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) indmeldelse, udmeldelse og eksklusion 
af partimedlemmer med listen over 
medlemmer vedlagt som bilag

a) indmeldelse, udmeldelse og eksklusion 
af partimedlemmer med listen over 
medlemspartier vedlagt som bilag

Or. de

Begrundelse

Offentligheden bør ikke have adgang til listen over individuelle medlemmer.

Ændringsforslag 124
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) indmeldelse, udmeldelse og eksklusion 
af partimedlemmer med listen over 
medlemmer vedlagt som bilag

a) indmeldelse, udmeldelse og eksklusion 
af partimedlemmer med listen over 
medlemspartier, der samarbejder inden 
for rammerne af det europæiske politiske 
parti, vedlagt som bilag

Or. de

Ændringsforslag 125
Stanimir Ilchev, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) indmeldelse, udmeldelse og eksklusion 
af partimedlemmer med listen over 
medlemmer vedlagt som bilag

a) indmeldelse, udmeldelse og eksklusion 
af partimedlemmer med den regelmæssigt
opdaterede liste over medlemmer vedlagt 
som bilag

Or. en
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Ændringsforslag 126
Andrew Duff

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) indmeldelse, udmeldelse og eksklusion 
af partiets individuelle medlemmer

Or. en

Ændringsforslag 127
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de rettigheder og forpligtelser, der følger 
af alle former for medlemskab, herunder de 
regler, der sikrer, at alle medlemmer er 
repræsenteret, uanset om de er fysiske 
eller juridiske personer, og de relevante 
stemmerettigheder

b) de rettigheder og forpligtelser, der følger 
af alle former for medlemskab, herunder de 
regler, der sikrer, at alle medlemmer er 
repræsenteret, og de relevante 
stemmerettigheder

Or. de

Ændringsforslag 128
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) afholdelse af en generalforsamling, hvor 
alle medlemmer skal sikres 
repræsentation

c) afholdelse af en generalforsamling med 
deltagelse af delegerede fra 
medlemspartierne i forhold til disse 
partiers størrelse og idet de delegerede 
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vælges af disse partier ved en hemmelig 
afstemning. Såfremt statutten tillader 
individuelt medlemskab, fastlægges der 
passende ordninger for repræsentationen 
af individuelle medlemmer

Or. de

Ændringsforslag 129
Andrew Duff

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) demokratisk valg af og demokratiske 
beslutningsprocesser for alle andre 
styringsorganer med præcise oplysninger 
om hvert organs beføjelser, 
ansvarsområder og sammensætning, 
herunder oplysninger om reglerne for 
udnævnelse og afskedigelse af dets 
medlemmer og klare og åbne kriterier for 
udvælgelse af kandidater og valg af 
embedshavere, hvis mandat skal være 
tidsbegrænset, men som eventuelt kan 
forlænges

d) demokratisk valg af og demokratiske 
beslutningsprocesser for alle andre 
styringsorganer med præcise oplysninger 
om hvert organs beføjelser, 
ansvarsområder og sammensætning, 
herunder oplysninger om reglerne for 
udnævnelse og afskedigelse af 
medlemmerne af disse organer og klare og 
åbne kriterier for udvælgelse af kandidater 
og valg af partiets leder og andre 
embedshavere, hvis mandat skal være 
tidsbegrænset, men som eventuelt kan 
forlænges

Or. en

Ændringsforslag 130
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) demokratisk valg af og demokratiske 
beslutningsprocesser for alle andre 
styringsorganer med præcise oplysninger 
om hvert organs beføjelser, 

d) alle andre styringsorganers beføjelser 
og demokratiske beslutningsprocesser og 
deres sammensætning
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ansvarsområder og sammensætning, 
herunder oplysninger om reglerne for 
udnævnelse og afskedigelse af dets 
medlemmer og klare og åbne kriterier for 
udvælgelse af kandidater og valg af 
embedshavere, hvis mandat skal være 
tidsbegrænset, men som eventuelt kan 
forlænges

Or. de

Ændringsforslag 131
Zita Gurmai

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) demokratisk valg af og demokratiske 
beslutningsprocesser for alle andre 
styringsorganer med præcise oplysninger 
om hvert organs beføjelser, 
ansvarsområder og sammensætning, 
herunder oplysninger om reglerne for 
udnævnelse og afskedigelse af dets 
medlemmer og klare og åbne kriterier for 
udvælgelse af kandidater og valg af 
embedshavere, hvis mandat skal være 
tidsbegrænset, men som eventuelt kan 
forlænges

d) demokratisk valg af og demokratiske 
beslutningsprocesser for alle andre 
styringsorganer med præcise oplysninger 
om hvert organs beføjelser, 
ansvarsområder og sammensætning; disse 
regler skal, for det første, indeholde klare 
og gennemsigtige kriterier for 
udvælgelsen af kandidater til disse 
styringsorganer, for det andet, oplysninger 
om reglerne for udnævnelse og 
afskedigelse af dets medlemmer og, for det 
tredje, oplysninger om udvælgelsen af 
embedshavere, hvis mandat skal være 
tidsbegrænset, men som eventuelt kan 
forlænges

Or. en

Ændringsforslag 132
Alain Lamassoure

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra d a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) demokratisk valg af den kandidat, 
partiet støtter med henblik på besættelse 
af posten som formand for Europa-
Kommissionen eller af ethvert andet 
europæisk politisk embede

Or. fr

Ændringsforslag 133
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) ordninger for valg ved hemmelig 
afstemning af medlemmer af alle andre 
styringsorganer for en periode på højst to 
år, for deres genvalg og for deres fjernelse 
fra posten 

Or. de

Ændringsforslag 134
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) partiets interne beslutningsprocesser, 
navnlig afstemningsprocedurerne og krav
om beslutningsdygtighed

e) det europæiske politiske partis øvrige 
interne regler vedrørende 
beslutningsprocedurer, valg, 
beslutningsdygtighedskrav og ændringer 
af statutten

Or. de
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Ændringsforslag 135
Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) respekt for og fremme af ligestilling 
mellem kønnene i partiets interne organer 
og fremme af ligestilling og balance 
mellem kønnene i forbindelse med 
valglisternes sammensætning

Or. fi

Ændringsforslag 136
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) en forpligtelse for dets medlemspartier 
til at udvælge kandidater til valgene til 
Europa-Parlamentet ved en åben og 
demokratisk proces med frie, lige og 
hemmelige afstemninger 

Or. en

Ændringsforslag 137
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) overholdelse og obligatorisk fremme 
af ligestilling mellem kønnene i partiets 
interne organer og lige muligheder i 
forbindelse med valglisternes 
sammensætning
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Or. de

Ændringsforslag 138
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) proceduren for ændring af statutten. udgår

Or. de

Begrundelse

Se ændringsforslaget til artikel 4, stk. 2, litra e).

Ændringsforslag 139
Manfred Weber

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) de demokratiske 
minimumsstandarder, som 
medlemspartierne skal overholde af 
hensyn til det interne partidemokrati, 
navnlig standarder for overholdelsen af 
demokratiske principper ved opstillingen 
af kandidatlister på alle politiske niveauer

Or. de

Ændringsforslag 140
Marietta Giannakou

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra g a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) repræsentation af begge køn i partiets 
interne organer og fremme af ligestilling i 
forbindelse med valglisternes 
sammensætning

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 9 i udkastet til betænkning.

Ændringsforslag 141
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) proceduren for opløsning af enheden 
som et anerkendt europæisk politisk parti, 
herunder de fornødne 
gennemførelsesmetoder

Or. de

Begrundelse

Se ændringsforslaget til artikel 4, stk. 1, litra j).

Ændringsforslag 142
Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) respekt for balance mellem kønnene 
på partiets generalforsamling og fremme 
af en sådan balance i styringsorganerne 
og i forbindelse med valglisternes 
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sammensætning

Or. en

Ændringsforslag 143
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fondens juridiske form som anerkendt i 
retssystemet i den medlemsstat, hvor den 
er hjemmehørende

udgår

Or. en

Ændringsforslag 144
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fondens juridiske form som anerkendt i 
retssystemet i den medlemsstat, hvor den 
er hjemmehørende

udgår

Or. de

Ændringsforslag 145
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 5 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) en liste over fondens organer med 
præcise oplysninger om hvert organs
beføjelser, ansvarsområder og 
sammensætning, herunder oplysninger om 

g) fondens organers beføjelser og 
demokratiske beslutningsprocedurer og 
deres sammensætning
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reglerne for udnævnelse og afskedigelse 
af dets medlemmer og ledere

Or. de

Ændringsforslag 146
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 5 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) reglerne for valg ved hemmelig 
afstemning af medlemmer af fondens 
organer, for deres genvalg og for deres 
fjernelse fra posten

Or. de

Ændringsforslag 147
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 5 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) den europæiske politiske fonds øvrige 
interne regler vedrørende 
beslutningsprocedurer, valg, 
beslutningsdygtighedskrav og ændringer 
af statutten

Or. de

Ændringsforslag 148
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 5 – litra j
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) procedure for ændring af statutten udgår

Or. de

Begrundelse

Se ændringsforslaget til artikel 5, litra gb) (nyt).

Ændringsforslag 149
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Før Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig træffer sin 
beslutning, hører det udvalget af 
uafhængige fremtrædende personer, som 
skal afgive sin begrundede udtalelse 
senest en måned efter modtagelsen af 
anmodningen om udtalelsen. Udtalelsen 
fra udvalget af uafhængige fremtrædende 
personer offentliggøres.
Udvalget af uafhængige fremtrædende 
personer består af tre medlemmer med 
høje moralske og faglige kvalifikationer 
og ekspertise inden for forfatningsret, 
folkeret og menneskerettighedslovgivning. 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen udpeger hver ét medlem af 
udvalget af uafhængige fremtrædende 
personer. Medlemmerne udpeges senest 
seks måneder efter afslutningen af 
Europa-Parlamentets første mødeperiode 
efter valg til Europa-Parlamentet. Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig fungerer som sekretariat for udvalget 
og varetager dets finansiering.

Or. en
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Begrundelse

Registrering af politiske partier og fonde er en kompleks proces, der kræver vurdering af 
talrige faktuelle og juridiske aspekter med betydning for den grundlæggende ret til politisk 
forsamlingsfrihed. Afgørelser vedrørende registrering kan indankes for en domstol. Som følge 
af deres øjeblikkelige virkning og betydning skal de imidlertid leve op til høje juridiske 
standarder. Det foreliggende forslag til forordning tager ikke hensyn hertil. Ligeledes 
fastsætter det foreliggende forslag ikke klare krav for så vidt angår medlemmerne af udvalget 
af uafhængige fremtrædende personer.

Ændringsforslag 150
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europa-Parlamentet opretter et register 
(herefter kaldet "registret") med henblik på 
registrering af et europæisk politisk parti 
og en europæisk politisk fond.

1. Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig opretter et register 
(herefter kaldet "registret") med henblik på 
registrering af et europæisk politisk parti 
og en europæisk politisk fond.

Or. en

Ændringsforslag 151
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europa-Parlamentet opretter et register 
(herefter kaldet "registret") med henblik på 
registrering af et europæisk politisk parti 
og en europæisk politisk fond.

1. Europa-Kommissionen opretter et 
register (herefter kaldet "registret") med 
henblik på registrering af et europæisk 
politisk parti og en europæisk politisk fond.

Or. pt
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Ændringsforslag 152
György Schöpflin, József Szájer

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europa-Parlamentet opretter et register 
(herefter kaldet "registret") med henblik på 
registrering af et europæisk politisk parti 
og en europæisk politisk fond.

1. Europa-Parlamentet opretter et register 
(herefter kaldet "registret") med henblik på 
registrering af et europæisk politisk parti 
og en europæisk politisk fond. Registret er 
også tilgængeligt online.

Or. en

Ændringsforslag 153
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at registrere statutten skal alliancen 
af politiske partier som defineret i artikel 2, 
stk. 2, eller den politiske fond, der er 
tilknyttet et europæisk politisk parti, 
indgive en ansøgning til Europa-
Parlamentet.

2. For at registrere statutten skal alliancen 
af politiske partier som defineret i artikel 2, 
nr. 2, eller den politiske fond, der er 
tilknyttet et europæisk politisk parti, 
indgive en ansøgning til Det Europæiske 
Kontor for Bekæmpelse af Svig.

Or. en

Ændringsforslag 154
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at registrere statutten skal alliancen 
af politiske partier som defineret i artikel 2, 
stk. 2, eller den politiske fond, der er 

2. For at registrere statutten skal alliancen 
af politiske partier som defineret i artikel 2, 
stk. 2, eller den politiske fond, der er 
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tilknyttet et europæisk politisk parti, 
indgive en ansøgning til Europa-
Parlamentet.

tilknyttet et europæisk politisk parti, 
indgive en ansøgning til Europa-
Kommissionen.

Or. pt

Ændringsforslag 155
Andrew Duff

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Europa-Parlamentet offentliggør alle 
de dokumenter, som de politiske partier og 
fonde har indgivet til det i forbindelse med 
deres ansøgning. 

Or. en

Ændringsforslag 156
Zita Gurmai

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En politisk fond kan kun registrere sin 
statut i registret gennem det europæiske 
politiske parti, den er tilknyttet.

4. En europæisk politisk fond kan kun 
registrere sin statut i registret gennem det 
europæiske politiske parti, den er tilknyttet.

Or. en

Ændringsforslag 157
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)



PE504.068v01-00 62/180 AM\924360DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Et rådgivende udvalg om regulering 
vedrørende europæiske politiske partier, 
som består af en repræsentant for hver 
enkelt medlemsstatsmyndighed med 
beføjelse til at træffe afgørelse om partiers 
deltagelse i valg på nationalt plan, 
bedømmer på behørig vis hver enkelt 
ansøgning og baserer sin anbefaling på 
en vurdering af, hvorvidt ansøgningen 
opfylder alle betingelserne i artikel 3, 4 og 
5.

Or. en

Ændringsforslag 158
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Inden for tre måneder efter modtagelse 
af ansøgningen om registrering vedtager 
Europa-Parlamentet en beslutning, der 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende sammen med partiets eller 
fondens statut, eller, hvis ansøgningen 
ikke godkendes, begrundelsen for 
afvisning.

5. Hvis de dokumenter, som en alliance af 
politiske partier og/eller dens tilknyttede 
fond indgiver sammen med en ansøgning 
om registrering som et europæisk politisk 
parti eller en europæisk politisk fond, 
opfylder kravene i artikel 3, 4 og 5 i denne 
forordning, registreres alliancen/fonden 
formelt. Opfylder dokumenterne ikke 
disse krav, betragtes ansøgningen om 
registrering som afvist. Europa-
Parlamentet underretter ansøgeren 
herom. Ansøgeren kan genindgive sin 
ansøgning om registrering i behørigt 
korrigeret form.

Or. de

Ændringsforslag 159
Manfred Weber
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Inden for tre måneder efter modtagelse 
af ansøgningen om registrering vedtager 
Europa-Parlamentet en beslutning, der 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende sammen med partiets eller fondens 
statut, eller, hvis ansøgningen ikke 
godkendes, begrundelsen for afvisning.

5. Inden for tre måneder efter modtagelse 
af ansøgningen om registrering og efter 
formelt at have kontrolleret, om den 
opfylder kravene og betingelserne i artikel 
3, 4 og 5, vedtager Europa-Parlamentets 
administration en beslutning, der 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende sammen med partiets eller fondens 
statut, eller, hvis ansøgningen ikke 
godkendes, begrundelsen for afvisning.

Or. de

Begrundelse

Opførelsen af nye partier i registret må ikke være et resultat af en politisk beslutning og bør 
derfor være baseret på kontrol foretaget på tjenestemandsniveau. Desuden bør Parlamentet 
begrænse sig til at kontrollere, om de formelle betingelser er opfyldt. Overholdelse af 
europæiske værdier og demokratiske standarder kan derimod kun kontrolleres af en domstol.

Ændringsforslag 160
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Inden for tre måneder efter modtagelse 
af ansøgningen om registrering vedtager 
Europa-Parlamentet en beslutning, der 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende sammen med partiets eller fondens 
statut, eller, hvis ansøgningen ikke 
godkendes, begrundelsen for afvisning.

5. Inden for tre måneder efter modtagelse 
af ansøgningen om registrering vedtager 
Europa-Parlamentet, som handler i 
overensstemmelse med sin 
forretningsorden, en beslutning, der 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende sammen med partiets eller fondens 
statut, eller, hvis ansøgningen ikke 
godkendes, begrundelsen for afvisning.

Or. de
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Ændringsforslag 161
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Inden for tre måneder efter modtagelse 
af ansøgningen om registrering vedtager 
Europa-Parlamentet en beslutning, der 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende sammen med partiets eller fondens 
statut, eller, hvis ansøgningen ikke 
godkendes, begrundelsen for afvisning.

5. Inden for tre måneder efter modtagelse 
af ansøgningen om registrering vedtager 
Europa-Parlamentet på grundlag af 
henstillinger fra det rådgivende udvalg 
om regulering vedrørende europæiske 
politiske partier en beslutning, der 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende sammen med partiets eller fondens 
statut, eller, hvis ansøgningen ikke 
godkendes, begrundelsen for afvisning.

Or. en

Ændringsforslag 162
Alain Lamassoure

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Inden for tre måneder efter modtagelse 
af ansøgningen om registrering vedtager 
Europa-Parlamentet en beslutning, der 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende sammen med partiets eller fondens 
statut, eller, hvis ansøgningen ikke 
godkendes, begrundelsen for afvisning.

5. Inden for tre måneder efter modtagelse 
af ansøgningen om registrering vedtager 
Europa-Parlamentet en beslutning, der 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende sammen med partiets eller fondens 
statut, eller, hvis ansøgningen ikke 
godkendes, begrundelsen for afvisning. En 
ansøgning kan kun afvises med et flertal 
på tre fjerdele af de afgivne stemmer.

Or. fr
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Ændringsforslag 163
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Inden for tre måneder efter modtagelse 
af ansøgningen om registrering vedtager 
Europa-Parlamentet en beslutning, der 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende sammen med partiets eller fondens 
statut, eller, hvis ansøgningen ikke 
godkendes, begrundelsen for afvisning.

5. Inden for tre måneder efter modtagelse 
af ansøgningen om registrering vedtager 
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse 
af Svig en beslutning, der offentliggøres i 
Den Europæiske Unions Tidende sammen 
med partiets eller fondens statut, eller, hvis 
ansøgningen ikke godkendes, begrundelsen 
for afvisning.

Or. en

Ændringsforslag 164
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Inden for tre måneder efter modtagelse 
af ansøgningen om registrering vedtager 
Europa-Parlamentet en beslutning, der 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende sammen med partiets eller fondens 
statut, eller, hvis ansøgningen ikke 
godkendes, begrundelsen for afvisning.

5. Inden for tre måneder efter modtagelse 
af ansøgningen om registrering vedtager 
Europa-Kommissionen en beslutning, der 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende sammen med partiets eller fondens 
statut, eller, hvis ansøgningen ikke 
godkendes, begrundelsen for afvisning.

Or. pt

Ændringsforslag 165
György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Inden for tre måneder efter modtagelse 
af ansøgningen om registrering vedtager 
Europa-Parlamentet en beslutning, der 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende sammen med partiets eller fondens 
statut, eller, hvis ansøgningen ikke 
godkendes, begrundelsen for afvisning.

5. Inden for tre måneder efter modtagelse 
af ansøgningen om registrering vedtager 
Europa-Parlamentet med et absolut flertal 
af sine medlemmer en beslutning, der 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende sammen med partiets eller fondens 
statut, eller, hvis ansøgningen ikke 
godkendes, begrundelsen for afvisning.

Or. en

Ændringsforslag 166
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Senest tre dage efter offentliggørelsen 
af Europa-Parlamentets beslutning i Den 
Europæiske Unions Tidende opføres det 
europæiske politisk parti eller den 
europæiske politisk fond i registret. 
Opførelsen i registret har konstitutiv 
karakter.

Or. en

Ændringsforslag 167
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Ændringer af de dokumenter eller den 
statut, der er indgivet med henblik på 
ansøgning om registrering i henhold til stk. 
3, skal meddeles Europa-Parlamentet inden 

6. Ændringer, der efter en registrering 
foretages i de dokumenter eller den statut, 
der er indgivet med henblik på ansøgning 
om registrering i henhold til stk. 3, skal 
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for en frist på fire uger. meddeles Europa-Parlamentet inden for en 
frist på fire uger.

Or. de

Ændringsforslag 168
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Ændringer af de dokumenter eller den 
statut, der er indgivet med henblik på 
ansøgning om registrering i henhold til stk. 
3, skal meddeles Europa-Parlamentet
inden for en frist på fire uger.

6. Ændringer af de dokumenter eller den 
statut, der er indgivet med henblik på 
ansøgning om registrering i henhold til stk. 
3, skal meddeles Europa-Kommissionen
inden for en frist på fire uger.

Or. pt

Ændringsforslag 169
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Den opdaterede liste over et europæisk 
politisk partis medlemmer, der er vedlagt 
som bilag til partiets statut i henhold til 
artikel 4, stk. 2, sendes årligt til Europa-
Parlamentet, dog inden for en frist på fire 
uger for ændringer, der kan betyde, at det 
europæiske politiske parti ikke længere 
opfylder kravene i artikel 3, stk. 1, litra b).

udgår

Or. de

Ændringsforslag 170
Alain Lamassoure
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Den opdaterede liste over et europæisk 
politisk partis medlemmer, der er vedlagt 
som bilag til partiets statut i henhold til 
artikel 4, stk. 2, sendes årligt til Europa-
Parlamentet, dog inden for en frist på fire 
uger for ændringer, der kan betyde, at det 
europæiske politiske parti ikke længere 
opfylder kravene i artikel 3, stk. 1, litra b).

7. Den opdaterede liste over et europæisk 
politisk partis medlemsorganisationer, der 
er vedlagt som bilag til partiets statut i 
henhold til artikel 4, stk. 2, sendes årligt til 
Europa-Parlamentet, dog inden for en frist 
på fire uger for ændringer, der kan betyde, 
at det europæiske politiske parti ikke 
længere opfylder kravene i artikel 3, stk. 1, 
litra b).

Or. fr

Ændringsforslag 171
Andrew Duff

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Den opdaterede liste over et europæisk 
politisk partis medlemmer, der er vedlagt 
som bilag til partiets statut i henhold til 
artikel 4, stk. 2, sendes årligt til Europa-
Parlamentet, dog inden for en frist på fire 
uger for ændringer, der kan betyde, at det 
europæiske politiske parti ikke længere 
opfylder kravene i artikel 3, stk. 1, litra b).

7. Den opdaterede liste over et europæisk 
politisk partis tilknyttede medlemspartier, 
der er vedlagt som bilag til partiets statut i 
henhold til artikel 4, stk. 2, litra a), sendes 
årligt til Europa-Parlamentet, dog inden for 
en frist på fire uger for ændringer, der kan 
betyde, at det europæiske politiske parti 
ikke længere opfylder kravene i artikel 3, 
stk. 1, litra b).

Or. en

Ændringsforslag 172
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Den opdaterede liste over et europæisk 
politisk partis medlemmer, der er vedlagt 
som bilag til partiets statut i henhold til 
artikel 4, stk. 2, sendes årligt til Europa-
Parlamentet, dog inden for en frist på fire 
uger for ændringer, der kan betyde, at det 
europæiske politiske parti ikke længere 
opfylder kravene i artikel 3, stk. 1, litra b).

7. Den opdaterede liste over et europæisk 
politisk partis medlemmer, der er vedlagt 
som bilag til partiets statut i henhold til 
artikel 4, stk. 2, sendes årligt til Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig, dog inden for en frist på fire uger for 
ændringer, der kan betyde, at det 
europæiske politiske parti ikke længere 
opfylder kravene i artikel 3, stk. 1, litra b).

Or. en

Ændringsforslag 173
Manfred Weber

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Den opdaterede liste over et europæisk 
politisk partis medlemmer, der er vedlagt 
som bilag til partiets statut i henhold til 
artikel 4, stk. 2, sendes årligt til Europa-
Parlamentet, dog inden for en frist på fire 
uger for ændringer, der kan betyde, at det 
europæiske politiske parti ikke længere 
opfylder kravene i artikel 3, stk. 1, litra b).

7. Opdaterede oplysninger om antallet af 
et europæisk politisk partis medlemmer og 
den opdaterede liste over dets 
medlemspartier, der er vedlagt som bilag 
til partiets statut i henhold til artikel 4, stk. 
2, sendes årligt til Europa-Parlamentet, dog 
inden for en frist på fire uger for 
ændringer, der kan betyde, at det 
europæiske politiske parti ikke længere 
opfylder kravene i artikel 3, stk. 1, litra b).

Or. de

Begrundelse

Se ændringsforslag 3 til artikel 4, stk. 2, litra a).

Ændringsforslag 174
Paulo Rangel
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Den opdaterede liste over et europæisk 
politisk partis medlemmer, der er vedlagt 
som bilag til partiets statut i henhold til 
artikel 4, stk. 2, sendes årligt til Europa-
Parlamentet, dog inden for en frist på fire 
uger for ændringer, der kan betyde, at det 
europæiske politiske parti ikke længere 
opfylder kravene i artikel 3, stk. 1, litra b).

7. Den opdaterede liste over et europæisk 
politisk partis medlemmer, der er vedlagt 
som bilag til partiets statut i henhold til 
artikel 4, stk. 2, sendes årligt til Europa-
Kommissionen, dog inden for en frist på 
fire uger for ændringer, der kan betyde, at 
det europæiske politiske parti ikke længere 
opfylder kravene i artikel 3, stk. 1, litra b).

Or. pt

Ændringsforslag 175
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europa-Parlamentet kontrollerer årligt, 
at de betingelser og krav, der er fastsat i 
artikel 3, 4 og 5, fortsat opfyldes af de 
europæiske politiske partier og de 
europæiske politiske fonde.

udgår

Den i dette stykke nævnte årlige kontrol 
kan eventuelt koordineres med 
ansøgningsproceduren for finansiering 
ifølge artikel 13, således at registret og 
den anvisningsberettigede i det 
nødvendige omfang kan koordinere og 
udveksle oplysninger.

Or. de

Ændringsforslag 176
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Europa-Parlamentet kontrollerer årligt, at 
de betingelser og krav, der er fastsat i 
artikel 3, 4 og 5, fortsat opfyldes af de 
europæiske politiske partier og de 
europæiske politiske fonde.

Europa-Parlamentet kontrollerer 
regelmæssigt, at de betingelser og krav, 
der er fastsat i artikel 3, 4 og 5, fortsat 
opfyldes af de europæiske politiske partier 
og de europæiske politiske fonde.

Or. en

Ændringsforslag 177
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet kontrollerer årligt, at 
de betingelser og krav, der er fastsat i 
artikel 3, 4 og 5, fortsat opfyldes af de 
europæiske politiske partier og de 
europæiske politiske fonde.

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse 
af Svig kontrollerer hvert tredje år, at de 
betingelser og krav, der er fastsat i artikel 
3, 4 og 5, fortsat opfyldes af de europæiske 
politiske partier og de europæiske politiske 
fonde.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 178
Manfred Weber

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet kontrollerer årligt, at 
de betingelser og krav, der er fastsat i 
artikel 3, 4 og 5, fortsat opfyldes af de 
europæiske politiske partier og de 
europæiske politiske fonde.

Europa-Parlamentets kompetente 
tjenestegrene kontrollerer årligt, at de 
formelle betingelser og krav, der er fastsat 
i artikel 3, 4 og 5, fortsat opfyldes af de 
europæiske politiske partier og de 
europæiske politiske fonde.

Or. de

Begrundelse

Se ændringsforslaget til artikel 6, stk. 5.

Ændringsforslag 179
Andrew Duff

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Europa-Parlamentet kontrollerer årligt, at 
de betingelser og krav, der er fastsat i 
artikel 3, 4 og 5, fortsat opfyldes af de 
europæiske politiske partier og de 
europæiske politiske fonde.

Europa-Parlamentet kontrollerer 
regelmæssigt, at de betingelser og krav, 
der er fastsat i artikel 3, 4 og 5, fortsat 
opfyldes af de europæiske politiske partier 
og de europæiske politiske fonde.

Or. en

Ændringsforslag 180
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet kontrollerer årligt, at
de betingelser og krav, der er fastsat i 
artikel 3, 4 og 5, fortsat opfyldes af de 
europæiske politiske partier og de 

Europa-Parlamentet kontrollerer straks 
efter indgivelsen af ændringer i et 
europæisk politisk partis eller en 
europæisk politisk fonds dokumenter eller 
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europæiske politiske fonde. statut, om det pågældende europæiske 
politiske parti eller den pågældende 
europæiske politiske fond fortsat opfylder
de betingelser og krav, der er fastsat i 
artikel 3, 4 og 5.

Or. de

Ændringsforslag 181
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet kontrollerer årligt, at 
de betingelser og krav, der er fastsat i 
artikel 3, 4 og 5, fortsat opfyldes af de 
europæiske politiske partier og de 
europæiske politiske fonde.

Europa-Kommissionen kontrollerer årligt, 
at de betingelser og krav, der er fastsat i 
artikel 3, 4 og 5, fortsat opfyldes af de 
europæiske politiske partier og de 
europæiske politiske fonde.

Or. pt

Ændringsforslag 182
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den Europæiske Revisionsret kontrollerer 
i forbindelse med varetagelsen af sine 
opgaver regelmæssigt, om de krav og 
betingelser, der gælder for registrering og 
finansiering af europæiske politiske 
partier eller europæiske politiske fonde, er 
opfyldt, og om disse partier og fonde 
anvender de relevante midler på 
retmæssig og lovlig vis. Denne kontrol 
udføres årligt eller straks efter en 
begrundet anmodning fra en fysisk eller 
juridisk person.
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Or. de

Ændringsforslag 183
Andrew Duff

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Den i dette stykke nævnte årlige kontrol 
kan eventuelt koordineres med 
ansøgningsproceduren for finansiering 
ifølge artikel 13, således at registret og 
den anvisningsberettigede i det 
nødvendige omfang kan koordinere og 
udveksle oplysninger.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 184
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den i dette stykke nævnte årlige kontrol 
kan eventuelt koordineres med 
ansøgningsproceduren for finansiering 
ifølge artikel 13, således at registret og den 
anvisningsberettigede i det nødvendige 
omfang kan koordinere og udveksle 
oplysninger.

Uanset de regelmæssige kontroller, der 
foretages i overensstemmelse med 
ovenstående afsnit, foretages der en 
separat kontrol ved modtagelsen af 
ansøgningen om finansiering ifølge artikel 
13, således at registret og den 
anvisningsberettigede i det nødvendige 
omfang kan koordinere og udveksle 
oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 185
Helmut Scholz
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den i dette stykke nævnte årlige kontrol 
kan eventuelt koordineres med 
ansøgningsproceduren for finansiering 
ifølge artikel 13, således at registret og den 
anvisningsberettigede i det nødvendige 
omfang kan koordinere og udveksle 
oplysninger.

Den i dette stykke nævnte kontrol kan 
eventuelt koordineres med 
ansøgningsproceduren for finansiering 
ifølge artikel 13, således at registret og den 
anvisningsberettigede i det nødvendige 
omfang kan koordinere og udveksle 
oplysninger.

Or. de

Ændringsforslag 186
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når en fjerdedel af Europa-
Parlamentets medlemmer, der 
repræsenterer mindst tre politiske 
grupper, anmoder om det, beslutter 
Europa-Parlamentet med et flertal af sine 
medlemmer, om betingelsen i artikel 3, 
stk. 1, litra c), for et europæisk politisk 
partis vedkommende og i artikel 3, stk. 2, 
litra c), for en europæisk politisk fonds 
vedkommende fortsat er opfyldt.

udgår

Inden Europa-Parlamentet træffer en 
sådan beslutning, hører Europa-
Parlamentet repræsentanter for det 
pågældende europæiske politiske parti 
eller den pågældende europæiske politiske 
fond og anmoder et udvalg af uafhængige 
fremtrædende personer om at afgive 
udtalelse om spørgsmålet inden for en 
rimelig frist.
Dette udvalg består af tre medlemmer, idet 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
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Kommissionen hver udpeger et medlem 
senest seks måneder efter afslutningen af 
Europa-Parlamentets første session efter 
valg til Europa-Parlamentet. Europa-
Parlamentet fungerer som sekretariat for 
udvalget og varetager dets finansiering.

Or. en

Ændringsforslag 187
Manfred Weber

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når en fjerdedel af Europa-Parlamentets 
medlemmer, der repræsenterer mindst tre 
politiske grupper, anmoder om det, 
beslutter Europa-Parlamentet med et 
flertal af sine medlemmer, om betingelsen 
i artikel 3, stk. 1, litra c), for et europæisk 
politisk partis vedkommende og i artikel 3, 
stk. 2, litra c), for en europæisk politisk 
fonds vedkommende fortsat er opfyldt.

Såfremt Europa-Parlamentets 
medlemmer eller Europa-Kommissionen 
eller Rådet finder, at et registreret 
europæisk politisk parti eller en 
registreret europæisk politisk fond ikke 
længere opfylder kravene og 
betingelserne i artikel 3, 4 og 5, kan 
enhver af disse institutioner beslutte at 
henvise sagen til Den Europæiske Unions 
Domstol, som efter at have foretaget en 
kontrol i lyset af kravene og betingelserne 
i artikel 3, 4 og 5 træffer afgørelse om, 
hvorvidt partiet eller fonden skal fjernes 
fra registret og fratages sin juridiske 
status.

Or. de

Begrundelse

Der bør gælde særlig strenge regler for beskyttelsen af europæiske politiske partiers fortsatte 
beståen for at forhindre uretmæssig fjernelse fra registret. Derfor bør kun Den Europæiske 
Unions Domstol kunne træffe afgørelse om fjernelse fra registret.

Ændringsforslag 188
Rainer Wieland



AM\924360DA.doc 77/180 PE504.068v01-00

DA

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når en fjerdedel af Europa-Parlamentets 
medlemmer, der repræsenterer mindst tre 
politiske grupper, anmoder om det, 
beslutter Europa-Parlamentet med et 
flertal af sine medlemmer, om betingelsen
i artikel 3, stk. 1, litra c), for et europæisk 
politisk partis vedkommende og i artikel 3, 
stk. 2, litra c), for en europæisk politisk 
fonds vedkommende fortsat er opfyldt.

Såfremt Europa-Parlamentet, Europa-
Kommissionen eller Rådet finder, at et 
registreret europæisk politisk parti eller 
en registreret europæisk politisk fond ikke 
længere opfylder kravene og 
betingelserne i artikel 3, stk. 1, litra c), og 
artikel 3, stk. 2, litra h), kan enhver af 
disse institutioner beslutte at henvise 
sagen til Den Europæiske Unions 
Domstol, som efter at have foretaget en 
kontrol træffer afgørelse om, hvorvidt 
partiet eller fonden skal fjernes fra 
registret.

Or. de

Ændringsforslag 189
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når en fjerdedel af Europa-Parlamentets 
medlemmer, der repræsenterer mindst tre 
politiske grupper, anmoder om det, 
beslutter Europa-Parlamentet med et 
flertal af sine medlemmer, om betingelsen 
i artikel 3, stk. 1, litra c), for et europæisk 
politisk partis vedkommende og i artikel 3, 
stk. 2, litra c), for en europæisk politisk 
fonds vedkommende fortsat er opfyldt.

Såfremt den formelle kontrol af 
ændringerne i de af et europæisk politisk 
parti eller en europæisk politisk fond 
indgivne dokumenter eller statut viser, at 
betingelsen i artikel 3, stk. 1, litra c), for et 
europæisk politisk partis vedkommende og 
i artikel 3, stk. 2, litra c), for en europæisk 
politisk fonds vedkommende eventuelt 
ikke længere er opfyldt, udarbejder 
Europa-Parlamentet en udtalelse om dette 
spørgsmål, der efter vedtagelsen med et 
flertal af Europa-Parlamentets stemmer 
henvises til Den Europæiske Unions 
Domstol, således at denne kan træffe 
endelig afgørelse om, hvorvidt det 
pågældende europæiske politiske parti 
eller den pågældende europæiske politiske 
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fond skal fratages sin europæiske status 
og følgelig fjernes fra registret.

Or. de

Ændringsforslag 190
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Når en fjerdedel af Europa-Parlamentets 
medlemmer, der repræsenterer mindst tre 
politiske grupper, anmoder om det, 
beslutter Europa-Parlamentet med et 
flertal af sine medlemmer, om betingelsen 
i artikel 3, stk. 1, litra c), for et europæisk 
politisk partis vedkommende og i artikel 3, 
stk. 2, litra c), for en europæisk politisk 
fonds vedkommende fortsat er opfyldt.

Når en fjerdedel af Europa-Parlamentets 
medlemmer, der repræsenterer mindst tre 
politiske grupper, anmoder om det, 
beslutter Europa-Kommissionen, om 
betingelsen i artikel 3, stk. 1, litra c), for et 
europæisk politisk partis vedkommende 
eller i artikel 3, stk. 2, litra c), for en 
europæisk politisk fonds vedkommende 
fortsat er opfyldt.

Or. pt

Ændringsforslag 191
György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Når en fjerdedel af Europa-Parlamentets 
medlemmer, der repræsenterer mindst tre 
politiske grupper, anmoder om det, 
beslutter Europa-Parlamentet med et flertal 
af sine medlemmer, om betingelsen i 
artikel 3, stk. 1, litra c), for et europæisk 
politisk partis vedkommende og i artikel 3, 
stk. 2, litra c), for en europæisk politisk 
fonds vedkommende fortsat er opfyldt.

Når en fjerdedel af Europa-Parlamentets 
medlemmer, der repræsenterer mindst tre 
politiske grupper, anmoder om det, 
beslutter Europa-Parlamentet med et 
absolut flertal af sine medlemmer, om 
betingelsen i artikel 3, stk. 1, litra c), for et 
europæisk politisk partis vedkommende og 
i artikel 3, stk. 2, litra c), for en europæisk 
politisk fonds vedkommende fortsat er 
opfyldt.



AM\924360DA.doc 79/180 PE504.068v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 192
Manfred Weber

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden Europa-Parlamentet træffer en 
sådan beslutning, hører Europa-
Parlamentet repræsentanter for det 
pågældende europæiske politiske parti 
eller den pågældende europæiske politiske 
fond og anmoder et udvalg af uafhængige 
fremtrædende personer om at afgive 
udtalelse om spørgsmålet inden for en 
rimelig frist.

udgår

Or. de

Begrundelse

Denne passus er overflødig pga. ændringsforslaget til artikel 7, stk. 2, afsnit 1.

Ændringsforslag 193
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden Europa-Parlamentet træffer en sådan 
beslutning, hører Europa-Parlamentet
repræsentanter for det pågældende 
europæiske politiske parti eller den 
pågældende europæiske politiske fond og 
anmoder et udvalg af uafhængige 
fremtrædende personer om at afgive 
udtalelse om spørgsmålet inden for en 
rimelig frist.

Inden Europa-Parlamentet træffer en sådan 
beslutning, hører Europa-Parlamentet 
repræsentanter for det pågældende 
europæiske politiske parti eller den 
pågældende europæiske politiske fond og 
anmoder det rådgivende udvalg om 
regulering vedrørende europæiske 
politiske partier som defineret i artikel 6, 
stk. 4a, om at afgive en henstilling om 
spørgsmålet senest to måneder efter 
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anmodningen.

Or. en

Ændringsforslag 194
Alain Lamassoure

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Inden Europa-Parlamentet træffer en sådan 
beslutning, hører Europa-Parlamentet 
repræsentanter for det pågældende 
europæiske politiske parti eller den 
pågældende europæiske politiske fond og 
anmoder et udvalg af uafhængige 
fremtrædende personer om at afgive 
udtalelse om spørgsmålet inden for en 
rimelig frist.

Inden Europa-Parlamentet træffer en sådan 
beslutning, hører Europa-Parlamentet 
repræsentanter for det pågældende 
europæiske politiske parti eller den 
pågældende europæiske politiske fond og 
anmoder et udvalg af uafhængige 
fremtrædende personer om at afgive 
udtalelse om spørgsmålet inden for en 
rimelig frist. Såfremt Europa-Parlamentet 
ikke ønsker at følge dette udvalgs 
udtalelse, kan dette kun ske ved en 
beslutning truffet af et flertal af dets 
medlemmer. 

Or. fr

Ændringsforslag 195
Marietta Giannakou

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Inden Europa-Parlamentet træffer en sådan 
beslutning, hører Europa-Parlamentet 
repræsentanter for det pågældende 
europæiske politiske parti eller den 
pågældende europæiske politiske fond og 
anmoder et udvalg af uafhængige 
fremtrædende personer om at afgive 
udtalelse om spørgsmålet inden for en 

Inden Europa-Parlamentet træffer en sådan 
beslutning, hører Europa-Parlamentet i 
overensstemmelse med sin 
forretningsorden repræsentanter for det 
pågældende europæiske politiske parti eller 
den pågældende europæiske politiske fond 
og anmoder et udvalg af uafhængige 
fremtrædende personer om at afgive 
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rimelig frist. udtalelse om spørgsmålet inden for en 
rimelig frist.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 15 i udkastet til betænkning.

Ændringsforslag 196
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden Europa-Parlamentet træffer en sådan 
beslutning, hører Europa-Parlamentet 
repræsentanter for det pågældende 
europæiske politiske parti eller den 
pågældende europæiske politiske fond og 
anmoder et udvalg af uafhængige 
fremtrædende personer om at afgive 
udtalelse om spørgsmålet inden for en 
rimelig frist.

Inden Europa-Parlamentet vedtager sin 
udtalelse, hører Europa-Parlamentet 
repræsentanter for det pågældende 
europæiske politiske parti eller den 
pågældende europæiske politiske fond. 

Or. de

Ændringsforslag 197
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden Europa-Parlamentet træffer en 
sådan beslutning, hører Europa-
Parlamentet repræsentanter for det 
pågældende europæiske politiske parti eller 
den pågældende europæiske politiske fond 
og anmoder et udvalg af uafhængige 
fremtrædende personer om at afgive 

Inden Europa-Kommissionen træffer en 
sådan beslutning, hører Europa-
Parlamentet repræsentanter for det 
pågældende europæiske politiske parti eller 
den pågældende europæiske politiske fond 
og anmoder et udvalg af uafhængige 
fremtrædende personer om at afgive 
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udtalelse om spørgsmålet inden for en 
rimelig frist.

udtalelse om spørgsmålet inden for en 
rimelig frist.

Or. pt

Ændringsforslag 198
Manfred Weber

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette udvalg består af tre medlemmer, idet 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen hver udpeger et medlem 
senest seks måneder efter afslutningen af 
Europa-Parlamentets første session efter 
valg til Europa-Parlamentet. Europa-
Parlamentet fungerer som sekretariat for 
udvalget og varetager dets finansiering.

udgår

Or. de

Begrundelse

Overflødigt pga. ændringsforslaget til artikel 7, stk. 2, afsnit 1.

Ændringsforslag 199
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette udvalg består af tre medlemmer, idet 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen hver udpeger et medlem 
senest seks måneder efter afslutningen af 
Europa-Parlamentets første session efter 
valg til Europa-Parlamentet. Europa-
Parlamentet fungerer som sekretariat for 
udvalget og varetager dets finansiering.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 200
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette udvalg består af tre medlemmer, idet 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen hver udpeger et medlem 
senest seks måneder efter afslutningen af 
Europa-Parlamentets første session efter 
valg til Europa-Parlamentet. Europa-
Parlamentet fungerer som sekretariat for 
udvalget og varetager dets finansiering.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 201
Andrew Duff

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette udvalg består af tre medlemmer, idet 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen hver udpeger et medlem
senest seks måneder efter afslutningen af 
Europa-Parlamentets første session efter 
valg til Europa-Parlamentet. Europa-
Parlamentet fungerer som sekretariat for 
udvalget og varetager dets finansiering.

Dette udvalg består af ni medlemmer, idet 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen hver udpeger tre 
medlemmer senest seks måneder efter 
afslutningen af Europa-Parlamentets første 
session efter valg til Europa-Parlamentet.
Europa-Parlamentet fungerer som 
sekretariat for udvalget og varetager dets 
finansiering.

Or. en
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Ændringsforslag 202
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette udvalg består af tre medlemmer, idet 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen hver udpeger et medlem 
senest seks måneder efter afslutningen af 
Europa-Parlamentets første session efter 
valg til Europa-Parlamentet. Europa-
Parlamentet fungerer som sekretariat for 
udvalget og varetager dets finansiering.

Dette udvalg består af tre medlemmer, idet 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen hver udpeger et medlem 
senest seks måneder efter afslutningen af 
Europa-Parlamentets første session efter 
valg til Europa-Parlamentet. Europa-
Kommissionen fungerer som sekretariat 
for udvalget og varetager dets finansiering.

Or. pt

Ændringsforslag 203
György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beslutter udvalget efter at have hørt alle 
de relevante repræsentationer, at det 
pågældende europæiske politiske parti 
eller den pågældende europæiske politiske 
fond ikke opfylder de nødvendige 
kriterier, har det beføjelse til at udstede en 
formaning, opkræve en bøde eller foreslå 
en suspension eller eksklusion af det 
pågældende parti eller den pågældende 
fond.

Or. en

Ændringsforslag 204
Rainer Wieland



AM\924360DA.doc 85/180 PE504.068v01-00

DA

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Europa-Parlamentets administration 
kontrollerer i alle de andre tilfælde, der er 
fastsat i artikel 3, 4 og 5, årligt, at de 
formelle betingelser og krav fortsat 
opfyldes af de europæiske politiske partier 
og de europæiske politiske fonde. Før der 
træffes en beslutning, gives det 
europæiske politiske parti mulighed for at 
blive hørt. Beslutningen kan kontrolleres 
af EU-Domstolen efter anmodning fra det 
europæiske politiske parti.
Den i dette stykke nævnte årlige kontrol 
kan eventuelt koordineres med 
ansøgningsproceduren for finansiering 
ifølge artikel 13, således at registret og 
den anvisningsberettigede i det 
nødvendige omfang kan koordinere og 
udveksle oplysninger.

Or. de

Ændringsforslag 205
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En fysisk eller juridisk person kan på et 
hvilket som helst tidspunkt indgive en 
begrundet anmodning til Europa-
Parlamentet om at kontrollere, at en eller 
flere af de betingelser eller krav, der er 
nævnt i stk. 1, fortsat er opfyldt. Hvis et 
europæisk politisk parti, herunder dets 
medlemmer, krænker de værdier, som 
Unionen bygger på, kan dette kun fastslås 
i henhold til stk. 2.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 206
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En fysisk eller juridisk person kan på et 
hvilket som helst tidspunkt indgive en 
begrundet anmodning til Europa-
Parlamentet om at kontrollere, at en eller 
flere af de betingelser eller krav, der er 
nævnt i stk. 1, fortsat er opfyldt. Hvis et 
europæisk politisk parti, herunder dets 
medlemmer, krænker de værdier, som 
Unionen bygger på, kan dette kun fastslås i 
henhold til stk. 2.

3. En fysisk eller juridisk person kan på et 
hvilket som helst tidspunkt indgive en 
begrundet anmodning til Europa-
Parlamentet om at kontrollere, at en eller 
flere af de betingelser eller krav, der er 
nævnt i stk. 1, fortsat er opfyldt. Hvis et 
europæisk politisk parti, herunder dets 
medlemmer, eller en europæisk politisk 
fond krænker de værdier, som Unionen 
bygger på, kan dette kun fastslås i henhold 
til den procedure, der er fastsat i denne 
artikels stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 207
Andrew Duff

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En fysisk eller juridisk person kan på et 
hvilket som helst tidspunkt indgive en 
begrundet anmodning til Europa-
Parlamentet om at kontrollere, at en eller 
flere af de betingelser eller krav, der er 
nævnt i stk. 1, fortsat er opfyldt. Hvis et 
europæisk politisk parti, herunder dets 
medlemmer, krænker de værdier, som 
Unionen bygger på, kan dette kun fastslås 
i henhold til stk. 2.

3. En fysisk eller juridisk person kan på et 
hvilket som helst tidspunkt indgive en 
begrundet anmodning til Europa-
Parlamentet om at kontrollere, at en eller 
flere af betingelserne eller kravene i stk. 3,
4 og 5 fortsat er opfyldt.
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Or. en

Ændringsforslag 208
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En fysisk eller juridisk person kan på et 
hvilket som helst tidspunkt indgive en 
begrundet anmodning til Europa-
Parlamentet om at kontrollere, at en eller 
flere af de betingelser eller krav, der er 
nævnt i stk. 1, fortsat er opfyldt. Hvis et 
europæisk politisk parti, herunder dets 
medlemmer, krænker de værdier, som 
Unionen bygger på, kan dette kun fastslås i 
henhold til stk. 2.

3. En fysisk eller juridisk person kan på et 
hvilket som helst tidspunkt indgive en 
begrundet anmodning til Europa-
Kommissionen om at kontrollere, at en 
eller flere af de betingelser eller krav, der 
er nævnt i stk. 1, fortsat er opfyldt. Hvis et 
europæisk politisk parti, herunder dets 
medlemmer, krænker de værdier, som 
Unionen bygger på, kan dette kun fastslås i 
henhold til stk. 2.

Or. pt

Ændringsforslag 209
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Inden det træffer sin beslutning, hører 
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse 
af Svig udvalget af uafhængige 
fremtrædende personer, der afgiver en 
begrundet udtalelse inden for en måned 
fra modtagelsen af anmodningen om 
udtalelse. Den begrundede udtalelse fra 
udvalget af uafhængige fremtrædende 
personer er offentlig.

Or. en
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Ændringsforslag 210
Manfred Weber

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis Europa-Parlamentet finder, at nogle 
af de betingelser eller krav, der er nævnt i 
stk. 1, ikke længere er opfyldt, finder 
bestemmelserne i artikel 11 eller i artikel 
22 eller begge anvendelse under behørig 
hensyntagen til bestemmelserne i artikel 
23.

4. Hvis Europa-Parlamentet finder, at nogle 
af de betingelser eller krav, der er nævnt i 
stk. 1, ikke længere er opfyldt, henleder 
det det europæiske politiske partis 
opmærksomhed på overtrædelsen og lader
artikel 22 finde anvendelse under behørig 
hensyntagen til bestemmelserne i artikel 23

Or. de

Begrundelse

En logisk konsekvens af ændringsforslaget til artikel 7, stk. 2, afsnit 1.

Ændringsforslag 211
Andrew Duff

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis Europa-Parlamentet finder, at nogle 
af de betingelser eller krav, der er nævnt i 
stk. 1, ikke længere er opfyldt, finder 
bestemmelserne i artikel 11 eller i artikel 
22 eller begge anvendelse under behørig 
hensyntagen til bestemmelserne i artikel 
23.

4. Hvis Europa-Parlamentet efter at have 
hørt udvalget af uafhængige 
fremtrædende personer finder, at nogle af 
de betingelser eller krav, der er nævnt i 
artikel 3, 4 og 5 ikke længere er opfyldt, 
finder bestemmelserne i artikel 11 eller i 
artikel 22 eller begge anvendelse under 
behørig hensyntagen til bestemmelserne i 
artikel 23.

Or. en

Ændringsforslag 212
Krišjānis Kariņš
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis Europa-Parlamentet finder, at 
nogle af de betingelser eller krav, der er 
nævnt i stk. 1, ikke længere er opfyldt, 
finder bestemmelserne i artikel 11 eller i 
artikel 22 eller begge anvendelse under 
behørig hensyntagen til bestemmelserne i 
artikel 23.

4. Hvis Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig finder, at nogle af de 
betingelser eller krav, der er nævnt i stk. 1, 
ikke længere er opfyldt, finder 
bestemmelserne i artikel 11 eller i artikel 
22 eller begge anvendelse under behørig 
hensyntagen til bestemmelserne i artikel 
23.

Or. en

Ændringsforslag 213
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis Europa-Parlamentet finder, at 
nogle af de betingelser eller krav, der er 
nævnt i stk. 1, ikke længere er opfyldt, 
finder bestemmelserne i artikel 11 eller i 
artikel 22 eller begge anvendelse under 
behørig hensyntagen til bestemmelserne i 
artikel 23.

4. Hvis Europa-Kommissionen finder, at 
nogle af de betingelser eller krav, der er 
nævnt i stk. 1, ikke længere er opfyldt, 
finder bestemmelserne i artikel 11 eller i 
artikel 22 eller begge anvendelse under 
behørig hensyntagen til bestemmelserne i 
artikel 23.

Or. pt

Ændringsforslag 214
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En europæisk politisk fond fortaber 5. Den kompetente anvisningsberettigede 
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automatisk sin status, hvis det europæiske 
politiske parti, det er tilknyttet, fjernes fra 
registret. Den kompetente 
anvisningsberettigede reducerer beløbet i 
aftalen eller beslutningen om tilskud eller 
EU-midler i henhold til denne forordning, 
eller ophæver disse, og inddriver ubettiget
udbetalte beløb i henhold til aftalen eller 
beslutningen om bidrag eller tilskud samt 
alle EU-midler, der ikke er brugt på datoen 
for beslutningen i medfør af artikel 11.

reducerer beløbet i aftalen eller 
beslutningen om tilskud eller EU-midler i 
henhold til denne forordning, eller ophæver 
disse, og inddriver uberettiget udbetalte 
beløb i henhold til aftalen eller 
beslutningen om bidrag eller tilskud samt 
alle EU-midler, der ikke er brugt på datoen 
for beslutningen i medfør af artikel 11.

Or. en

Begrundelse

Allerede omfattet af artikel 11.

Ændringsforslag 215
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et europæisk politisk parti og en 
europæisk politisk fond har status som 
juridisk person fra datoen for opførelsen i 
registret, jf. artikel 6.

Et europæisk politisk parti og en europæisk 
politisk fond opnår status som juridisk 
person i henhold til EU-retten fra
tidspunktet for sin opførelse i registret, jf. 
artikel 6

Or. en

Ændringsforslag 216
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et europæisk politisk parti og en 
europæisk politisk fond omfattes af fuld

Et europæisk politisk parti og en europæisk 
politisk fond omfattes af fuld rets- og 
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retlig anerkendelse og rets- og handleevne 
i alle medlemsstater.

handleevne i alle medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 217
Marietta Giannakou

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre deres statutter indeholder 
begrænsninger, har et europæiske politisk 
parti og en europæisk politisk fond alle de 
rettigheder, der er nødvendige for 
udførelsen af deres aktiviteter, herunder 
retten til at eje løsøre og fast ejendom, og 
de kan, medmindre statutterne indeholder 
begrænsninger, udføre aktiviteter i alle 
medlemsstater og tredjelande.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 20.

Ændringsforslag 218
Marietta Giannakou

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at benævnelserne 
"europæisk politisk parti" og "europæisk 
politisk fond" kun må benyttes af politiske 
alliancer og fonde, som er registreret i 
overensstemmelse med denne forordning.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag 22.

Ændringsforslag 219
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De europæiske politiske partier og 
europæiske politiske fonde er, for så vidt 
de materielle bestemmelser i denne 
forordning angår, underlagt de samme 
bestemmelser som de andre europæiske 
institutioner, uanset i hvilken medlemsstat 
de er baseret.

Or. de

Ændringsforslag 220
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For anliggender, der ikke er reguleret 
af denne forordning, eller for 
anliggender, der er delvist reguleret af 
denne forordning, er europæiske politiske 
partier og europæiske politiske fonde, 
hvad angår de aspekter, der ikke er 
omfattet af forordningen, reguleret af den 
nationale lovgivning for den juridiske 
form, der er nævnt i partiets eller fondens 
statut, som er gældende i den 
medlemsstat, hvor de er hjemmehørende. 
Aktiviteter, som det europæiske politiske 
parti eller den europæiske politiske fond 
udøver i andre medlemsstater, reguleres 

udgår
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af den relevante nationale lov i disse 
medlemsstater.

Or. de

Ændringsforslag 221
György Schöpflin, József Szájer

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For anliggender, der ikke er reguleret af 
denne forordning, eller for anliggender, 
der er delvist reguleret af denne 
forordning, er europæiske politiske partier 
og europæiske politiske fonde, hvad angår 
de aspekter, der ikke er omfattet af 
forordningen, reguleret af den nationale 
lovgivning for den juridiske form, der er 
nævnt i partiets eller fondens statut, som 
er gældende i den medlemsstat, hvor de er 
hjemmehørende. Aktiviteter, som det 
europæiske politiske parti eller den 
europæiske politiske fond udøver i andre 
medlemsstater, reguleres af den relevante 
nationale lov i disse medlemsstater.

2. For anliggender, der ikke eller kun 
delvist er reguleret af denne forordning, er 
europæiske politiske partier og europæiske 
politiske fonde reguleret af lovgivningen i 
den medlemsstat, hvor de er 
hjemmehørende. Aktiviteter, som det 
europæiske politiske parti eller den 
europæiske politiske fond udøver i andre 
medlemsstater, reguleres af den relevante 
nationale lov i disse medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 222
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et europæisk politisk parti eller en 
europæisk politisk fond fortaber eller 
opgiver sin status og ophører med at have 
status som europæisk juridisk person i 
følgende tilfælde:

1. Et europæisk politisk parti eller en 
europæisk politisk fond slettes af registret i 
følgende tilfælde:



PE504.068v01-00 94/180 AM\924360DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 223
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Et europæisk politisk parti eller en 
europæisk politisk fond fortaber sin 
juridiske status i henhold til EU-retten fra 
den dato, hvor det slettes af registret.

Or. en

Ændringsforslag 224
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det styrende organ beslutter at opløse det 
europæiske politiske parti eller den 
europæiske politiske fond

a) det kompetente organ beslutter at opløse 
det europæiske politiske parti eller den 
europæiske politiske fond

Or. de

Ændringsforslag 225
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det styrende organ beslutter at opløse
det europæiske politiske parti eller den 
europæiske politiske fond

a) det styrende organ for det europæiske 
politiske parti eller den europæiske 
politiske fond beslutter at lade det 
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strukturerede samarbejde i alliancen af 
politiske partier ophæve eller opløse 
fonden 

Or. de

Ændringsforslag 226
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det styrende organ beslutter at 
omdanne det europæiske politiske parti 
eller den europæiske politiske fond til en 
retlig enhed, der er anerkendt i en 
medlemsstats retssystem

udgår

Or. en

Ændringsforslag 227
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det styrende organ beslutter at omdanne 
det europæiske politiske parti eller den 
europæiske politiske fond til en retlig 
enhed, der er anerkendt i en medlemsstats 
retssystem

b) det kompetente organ beslutter at 
omdanne det europæiske politiske parti 
eller den europæiske politiske fond til en 
retlig enhed, der er anerkendt i en 
medlemsstats retssystem

Or. de

Ændringsforslag 228
Rainer Wieland
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Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) et europæisk politisk parti opfylder ikke 
længere kravene i artikel 3, stk. 1, litra b), 
efter ændringer i dets medlemskab eller 
efter valg til Europa-Parlamentet

udgår

Or. de

Ændringsforslag 229
Manfred Weber

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) et europæisk politisk parti opfylder ikke 
længere kravene i artikel 3, stk. 1, litra b), 
efter ændringer i dets medlemskab eller 
efter valg til Europa-Parlamentet

udgår

Or. de

Begrundelse

En logisk konsekvens af ændringsforslaget til artikel 7, stk. 2, afsnit 1.

Ændringsforslag 230
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) et europæisk politisk parti opfylder ikke 
længere kravene i artikel 3, stk. 1, litra b),
efter ændringer i dets medlemskab eller 
efter valg til Europa-Parlamentet

c) et europæisk politisk parti opfylder ikke 
længere betingelserne i artikel 3, navnlig 
hvis det europæiske politiske parti efter
sin registrering ikke har deltaget i valg til 
Europa-Parlamentet eller er blevet opløst
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Or. en

Ændringsforslag 231
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) et europæisk politisk parti opfylder ikke 
længere kravene i artikel 3, stk. 1, litra b), 
efter ændringer i dets medlemskab eller 
efter valg til Europa-Parlamentet

c) et europæisk politisk parti opfylder ikke 
længere kravene i artikel 3, stk. 1, litra b),

Or. en

Ændringsforslag 232
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) det fjernes fra registret i medfør af 
bestemmelserne i artikel 22, stk. 1 eller 4, 
eller i medfør af artikel 7, stk. 5.

d) det fjernes fra registret.

Or. de

Ændringsforslag 233
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) det fjernes fra registret i medfør af 
bestemmelserne i artikel 22, stk. 1 eller 4, 
eller i medfør af artikel 7, stk. 5.

d) i medfør af bestemmelserne i artikel 22, 
stk. 1 eller 4, eller artikel 7, stk. 5.
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Or. en

Ændringsforslag 234
Manfred Weber

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) det fjernes fra registret i medfør af 
bestemmelserne i artikel 22, stk. 1 eller 4,
eller i medfør af artikel 7, stk. 5.

d) det fjernes fra registret i medfør af 
bestemmelserne i artikel 7, stk. 2, eller i 
medfør af artikel 7, stk. 5.

Or. de

Begrundelse

En logisk konsekvens af ændringsforslaget til artikel 7, stk. 2, afsnit 1.

Ændringsforslag 235
Zbigniew Ziobro

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Europa-Parlamentet vedtager en 
beslutning om bortfald af den europæiske 
retlige status og fjernelsen fra registret.

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 236
Manfred Weber

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Europa-Parlamentet vedtager en 
beslutning om bortfald af den europæiske 

udgår
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retlige status og fjernelsen fra registret.

Or. de

Begrundelse

En logisk konsekvens af ændringsforslaget til artikel 7, stk. 2, afsnit 1.

Ændringsforslag 237
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Europa-Parlamentet vedtager en 
beslutning om bortfald af den europæiske
retlige status og fjernelsen fra registret.

2. Europa-Parlamentet vedtager en 
beslutning om fjernelse af det europæiske 
politiske parti eller den europæiske
politiske fond fra registret, hvilket 
automatisk fører til, at det/den fratages 
sin status som juridisk person i henhold til 
EU-retten.

Or. en

Ændringsforslag 238
Alain Lamassoure

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Europa-Parlamentet vedtager en 
beslutning om bortfald af den europæiske 
retlige status og fjernelsen fra registret.

2. Europa-Parlamentet vedtager med et 
flertal på tre fjerdele af de afgivne 
stemmer en beslutning om bortfald af den 
europæiske retlige status og fjernelsen fra 
registret.

Or. fr
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Ændringsforslag 239
Andrew Duff

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Europa-Parlamentet vedtager en 
beslutning om bortfald af den europæiske 
retlige status og fjernelsen fra registret.

2. Europa-Parlamentet vedtager efter 
høring af det uafhængige udvalg en 
beslutning om bortfald af den europæiske 
retlige status og fjernelsen fra registret.

Or. en

Ændringsforslag 240
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Europa-Parlamentet vedtager en 
beslutning om bortfald af den europæiske 
retlige status og fjernelsen fra registret.

2. Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig vedtager en 
beslutning om bortfald af den europæiske 
retlige status og fjernelsen fra registret.

Or. en

Ændringsforslag 241
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Europa-Parlamentet vedtager en 
beslutning om bortfald af den europæiske
retlige status og fjernelsen fra registret.

2. Hvis en af de grunde, der omhandles i 
stk. 1, litra a) til c), er til stede, fjernes det 
europæiske politiske parti eller den 
europæiske politiske fond fra registret.

Or. de
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Ændringsforslag 242
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Europa-Parlamentet vedtager en 
beslutning om bortfald af den europæiske 
retlige status og fjernelsen fra registret.

2. Europa-Kommissionen vedtager en 
beslutning om bortfald af den europæiske 
retlige status og fjernelsen fra registret.

Or. pt

Ændringsforslag 243
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Et europæisk politisk parti eller en 
europæisk politisk fond i et af de i stk. 1, 
litra a), b) eller c), nævnte tilfælde vil få 
enhver gældende beslutning om EU-midler 
modtaget i henhold til denne forordning 
trukket tilbage eller enhver gældende aftale 
om en sådan finansiering bragt til ophør, 
og alle EU-midler krævet tilbagebetalt, 
herunder ubrugte EU-midler fra tidligere 
år.

3. Et europæisk politisk parti eller en 
europæisk politisk fond, der er blevet 
fjernet fra registret, vil få enhver gældende 
beslutning om EU-midler modtaget i 
henhold til denne forordning trukket 
tilbage eller enhver gældende aftale om en 
sådan finansiering bragt til ophør, og alle 
EU-midler krævet tilbagebetalt, herunder 
ubrugte EU-midler fra tidligere år.

Or. en

Ændringsforslag 244
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Et europæisk politisk parti eller en 
europæisk politisk fond i et af de i stk. 1,
litra a), b) eller c), nævnte tilfælde vil få
enhver gældende beslutning om EU-midler 
modtaget i henhold til denne forordning 
trukket tilbage eller enhver gældende 
aftale om en sådan finansiering bragt til 
ophør, og alle EU-midler krævet
tilbagebetalt, herunder ubrugte EU-midler 
fra tidligere år.

3. Enhver gældende beslutning om EU-
midler modtaget i henhold til denne 
forordning bortfalder, når den juridiske 
status bliver trukket tilbage, og alle
ubrugte EU-midler kræves tilbagebetalt, 
herunder ubrugte EU-midler fra tidligere år

Or. de

Ændringsforslag 245
Manfred Weber

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Et europæisk politisk parti eller en 
europæisk politisk fond i et af de i stk. 1, 
litra a), b) eller c), nævnte tilfælde vil få 
enhver gældende beslutning om EU-midler 
modtaget i henhold til denne forordning 
trukket tilbage eller enhver gældende aftale 
om en sådan finansiering bragt til ophør, 
og alle EU-midler krævet tilbagebetalt, 
herunder ubrugte EU-midler fra tidligere 
år.

3. Et europæisk politisk parti eller en 
europæisk politisk fond i et af de i stk. 1, 
litra a) eller b), nævnte tilfælde eller et 
europæisk politisk parti, som er blevet 
fjernet fra registret på grund af 
manglende opfyldelse af betingelserne i 
artikel 3, stk. 1, litra b), vil få enhver 
gældende beslutning om EU-midler 
modtaget i henhold til denne forordning 
trukket tilbage eller enhver gældende aftale 
om en sådan finansiering bragt til ophør, 
og alle EU-midler krævet tilbagebetalt, 
herunder ubrugte EU-midler fra tidligere 
år.

Or. de

Begrundelse

En logisk konsekvens af ændringsforslaget til artikel 11, stk. 1, litra c).
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Ændringsforslag 246
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Opløsning, insolvens, 
betalingsstandsning og lignende 
procedurer reguleres af de retlige 
bestemmelser, der gælder for den retlige 
form, der er nævnt i statutten for det 
europæiske politiske parti eller den 
europæiske politiske fond i den 
medlemsstat, hvor de er hjemmehørende.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 247
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et europæisk politisk parti, der er 
registreret i henhold til de betingelser og 
procedurer, der følger af denne 
forordning, som er repræsenteret i Europa-
Parlamentet med mindst et af sine 
medlemmer, og som ikke befinder sig i en 
af de situationer, der medfører 
udelukkelse, jf. artikel [93] i 
finansforordningen, kan ansøge om 
finansiering via Den Europæiske Unions 
almindelige budget i henhold til de 
betingelser, der er opstillet i en indkaldelse 
af [bidrag] offentliggjort af Europa-
Parlamentet.

1. Et europæisk politisk parti, der er 
registreret i henhold til denne forordning,
og som tillige er repræsenteret i mindst en 
fjerdedel af medlemsstaterne af politiske 
partier som omhandlet i artikel 2, nr. 1, 
(hvilket ikke kræver yderligere nationalt 
valgte repræsentanter for registreringen, 
jf. artikel 3, stk. 1, litra b)) og i Europa-
Parlamentet med mindst et af sine 
medlemmer, kan ansøge om finansiering 
via Den Europæiske Unions almindelige 
budget. Ansøgninger om finansiering skal 
indgives i overensstemmelse med de 
betingelser, der er offentliggjort af Europa-
Parlamentet. Et europæisk politisk parti 
må ikke befinde sig i en situation, der 
medfører udelukkelse, som defineret i 
finansforordningen.
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Or. en

Begrundelse

Partier, der modtager midler, er sammensat af medlemspartier ud over det nye kriterium om, 
at de skal have mindst et medlem af Parlamentet. Disse to nye kriterier bør ikke skabe nogen 
forvirring eller modsætning set i forhold til kriterierne i artikel 3. De bør heller ikke skabe en 
situation, hvor det gøres vanskeligt for nye initiativer at modtage støttemidler, eller som har 
som utilsigtet følge, at de allerede eksisterende europæiske partier får en betragtelig fordel i 
forhold til nye og små initiativer.

Ændringsforslag 248
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et europæisk politisk parti, der er 
registreret i henhold til de betingelser og 
procedurer, der følger af denne forordning, 
som er repræsenteret i Europa-Parlamentet 
med mindst et af sine medlemmer, og som 
ikke befinder sig i en af de situationer, der 
medfører udelukkelse, jf. artikel [93] i 
finansforordningen, kan ansøge om 
finansiering via Den Europæiske Unions 
almindelige budget i henhold til de 
betingelser, der er opstillet i en indkaldelse 
af [bidrag] offentliggjort af Europa-
Parlamentet.

1. Et europæisk politisk parti, der er 
registreret i henhold til de betingelser og 
procedurer, der følger af denne forordning, 
som er repræsenteret i Europa-Parlamentet 
med mindst et af sine medlemmer eller har 
opnået mindst 1 % af stemmerne ved det 
seneste valg til Europa-Parlamentet i 
mindst en fjerdedel af medlemsstaterne, 
og som ikke befinder sig i en af de 
situationer, der medfører udelukkelse, jf.
artikel [93] i finansforordningen, kan 
ansøge om finansiering via Den 
Europæiske Unions almindelige budget i 
henhold til de betingelser, der er opstillet i 
en indkaldelse af [bidrag] offentliggjort af 
Europa-Parlamentet.

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et europæisk politisk parti, der er 
registreret i henhold til de betingelser og 
procedurer, der følger af denne forordning, 
som er repræsenteret i Europa-Parlamentet 
med mindst et af sine medlemmer, og som 
ikke befinder sig i en af de situationer, der 
medfører udelukkelse, jf. artikel [93] i 
finansforordningen, kan ansøge om 
finansiering via Den Europæiske Unions 
almindelige budget i henhold til de 
betingelser, der er opstillet i en indkaldelse 
af [bidrag] offentliggjort af Europa-
Parlamentet.

1. Et europæisk politisk parti, der er 
registreret i henhold til de betingelser og 
procedurer, der følger af denne forordning, 
som er repræsenteret i Europa-Parlamentet 
med mindst et af sine medlemmer, og som
har medlemspartier i overensstemmelse 
med artikel 2, nr. 1, som er etableret i en 
fjerdedel af medlemsstaterne, og som ikke 
befinder sig i en af de situationer, der 
medfører udelukkelse, jf. artikel [93] i 
finansforordningen, kan ansøge om 
finansiering via Den Europæiske Unions 
almindelige budget i henhold til de 
betingelser, der er opstillet i en indkaldelse 
af [bidrag] offentliggjort af Europa-
Parlamentet.

Or. en

Ændringsforslag 250
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et europæisk politisk parti, der er 
registreret i henhold til de betingelser og 
procedurer, der følger af denne forordning, 
som er repræsenteret i Europa-
Parlamentet med mindst et af sine 
medlemmer, og som ikke befinder sig i en 
af de situationer, der medfører udelukkelse, 
jf. artikel [93] i finansforordningen, kan 
ansøge om finansiering via Den 
Europæiske Unions almindelige budget i 
henhold til de betingelser, der er opstillet i 
en indkaldelse af [bidrag] offentliggjort af 
Europa-Parlamentet.

1. Et europæisk politisk parti, der er 
registreret i henhold til de betingelser og
procedurer, der følger af denne forordning, 
som ikke befinder sig i en af de situationer, 
der medfører udelukkelse, jf. artikel [93] i 
finansforordningen, kan ansøge om 
finansiering via Den Europæiske Unions 
almindelige budget i henhold til de 
betingelser, der er opstillet i en indkaldelse 
af [bidrag] offentliggjort af Europa-
Parlamentet.

Or. de
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Begrundelse

Kan bortfalde i kraft af den nye metode i artikel 14.

Ændringsforslag 251
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et europæisk politisk parti, der er 
registreret i henhold til de betingelser og 
procedurer, der følger af denne forordning, 
som er repræsenteret i Europa-Parlamentet 
med mindst et af sine medlemmer, og som 
ikke befinder sig i en af de situationer, der 
medfører udelukkelse, jf. artikel [93] i 
finansforordningen, kan ansøge om 
finansiering via Den Europæiske Unions 
almindelige budget i henhold til de 
betingelser, der er opstillet i en indkaldelse 
af [bidrag] offentliggjort af Europa-
Parlamentet.

1. Et europæisk politisk parti, der er 
registreret i henhold til de betingelser og 
procedurer, der følger af denne forordning, 
som er repræsenteret i Europa-Parlamentet 
med mindst et af sine medlemmer, og som 
ikke befinder sig i en af de situationer, der 
medfører udelukkelse, jf. artikel [93] i 
finansforordningen, kan ansøge om 
finansiering via Den Europæiske Unions 
almindelige budget i henhold til de 
betingelser, der er opstillet i en indkaldelse 
af [bidrag] offentliggjort af Europa-
Kommissionen.

Or. pt

Ændringsforslag 252
György Schöpflin, József Szájer

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et europæisk politisk parti, der er 
registreret i henhold til de betingelser og 
procedurer, der følger af denne 
forordning, som er repræsenteret i Europa-
Parlamentet med mindst et af sine 
medlemmer, og som ikke befinder sig i en 
af de situationer, der medfører 
udelukkelse, jf. artikel [93] i 

1. Et europæisk politisk parti, der er 
registreret i henhold til denne forordning,
og som tillige er repræsenteret i mindst en 
fjerdedel af medlemsstaterne af politiske 
partier som omhandlet i artikel 2, nr. 1, og 
i Europa-Parlamentet med mindst et af sine 
medlemmer, kan ansøge om finansiering 
via Den Europæiske Unions almindelige 
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finansforordningen, kan ansøge om 
finansiering via Den Europæiske Unions 
almindelige budget i henhold til de 
betingelser, der er opstillet i en indkaldelse 
af [bidrag] offentliggjort af Europa-
Parlamentet.

budget. Ansøgninger om finansiering skal 
indgives i overensstemmelse med de 
betingelser, der er offentliggjort af Europa-
Parlamentet. Et europæisk politisk parti 
må ikke befinde sig i en situation, der 
medfører udelukkelse, som defineret i 
finansforordningen.

Or. en

Ændringsforslag 253
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En europæisk politisk fond, der er 
tilknyttet et europæisk politisk parti, der 
kan søge om finansiering i medfør af stk. 1, 
som er registreret i henhold til de 
betingelser og procedurer, der følger af 
denne forordning, og som ikke befinder sig 
i en af de situationer, der medfører 
udelukkelse, jf. artikel [93] i 
finansforordningen, kan ansøge om 
finansiering via Den Europæiske Unions 
almindelige budget i henhold til de 
betingelser, der er opstillet i en indkaldelse 
af forslag offentliggjort af Europa-
Parlamentet.

2. En europæisk politisk fond, der er 
tilknyttet et europæisk politisk parti, der 
kan søge om finansiering i medfør af stk. 1, 
som er registreret i henhold til de 
betingelser og procedurer, der følger af 
denne forordning, og som ikke befinder sig 
i en af de situationer, der medfører 
udelukkelse, jf. artikel [93] i 
finansforordningen, kan ansøge om 
finansiering via Den Europæiske Unions 
almindelige budget i henhold til de 
betingelser, der er opstillet i en indkaldelse 
af forslag offentliggjort af Europa-
Kommissionen.

Or. pt

Ændringsforslag 254
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med henblik på at fastslå berettigelse til udgår
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finansiering via Den Europæiske Unions 
almindelige budget i henhold til stk. 1, og 
artikel 3, stk. 1, litra b), og med henblik på 
anvendelsen af bestemmelserne i artikel 
14, stk. 1, betragtes et medlem af Europa-
Parlamentet kun som medlem af ét 
europæisk politisk parti, der, når det er 
relevant, er det parti, som hans eller 
hendes nationale eller regionale politiske 
parti er tilknyttet på slutdatoen for 
indgivelse af ansøgninger.

Or. de

Begrundelse

Skal flyttes til artikel 14, stk. 2.

Ændringsforslag 255
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. En ændring af et medlem af Europa-
Parlamentets status kan ikke anvendes 
som middel til at opnå støtte fra Den 
Europæiske Unions almindelige budget af 
det nye parti, som medlemmet er tilknyttet.

Or. en

Ændringsforslag 256
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Finansielle bidrag eller tilskud fra Den 
Europæiske Unions almindelige budget må 

4. Finansielle bidrag eller tilskud fra Den 
Europæiske Unions almindelige budget må 
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ikke overstige 90 % af et euopæisk politisk 
partis årlige tilskudsberettigede 
omkostninger og 95 % af en europæisk 
politisk fonds årlige støtteberettigede 
omkostninger som angivet i budgettet.
Europæiske politiske partier kan anvende 
ubrugte EU-bidrag ydet til dækning af 
tilskudsberettigede udgifter i to 
regnskabsår efter tildelingen. Beløb, der 
ikke er brugt efter udløbet af disse to 
regnskabsår, tilbagebetales i henhold til 
finansforordningen.

ikke overstige 90 % af et europæisk
politisk partis årlige tilskudsberettigede 
omkostninger og 95 % af en europæisk 
politisk fonds årlige støtteberettigede 
omkostninger som angivet i budgettet.
Europæiske politiske partier og 
europæiske politiske fonde kan anvende 
ubrugte EU-bidrag ydet til dækning af 
tilskudsberettigede udgifter i to 
regnskabsår efter tildelingen. Beløb, der 
ikke er brugt efter udløbet af disse to 
regnskabsår, tilbagebetales i henhold til 
finansforordningen.

Or. en

Ændringsforslag 257
Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Finansielle bidrag eller tilskud fra Den 
Europæiske Unions almindelige budget må 
ikke overstige 90 % af et euopæisk politisk 
partis årlige tilskudsberettigede 
omkostninger og 95 % af en europæisk 
politisk fonds årlige støtteberettigede 
omkostninger som angivet i budgettet.
Europæiske politiske partier kan anvende 
ubrugte EU-bidrag ydet til dækning af 
tilskudsberettigede udgifter i to 
regnskabsår efter tildelingen. Beløb, der 
ikke er brugt efter udløbet af disse to 
regnskabsår, tilbagebetales i henhold til 
finansforordningen.

4. Finansielle bidrag eller tilskud fra Den 
Europæiske Unions almindelige budget må 
ikke overstige 95 % af et europæisk
politisk partis årlige tilskudsberettigede 
omkostninger og 95 % af en europæisk 
politisk fonds årlige støtteberettigede 
omkostninger som angivet i budgettet.
Ubrugte dele af bidraget fra Unionen kan 
fremføres til partiformål, herunder til 
finansiering af fast ejendom i 
medlemsstaterne eller for at få råd til 
kommende valg til Europa-Parlamentet. 

Dele af bidrag, der ikke bruges i løbet af 
det regnskabsår, der gælder for bidraget, 
kan anvendes som reserve. Denne del af 
bidraget kan anvendes til at finansiere 
fast ejendom i medlemsstaterne eller til at 
deltage i det næstkommende valg til 
Europa-Parlamentet. Tiloversblevne dele 
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af bidrag, der ikke er blevet brugt året 
efter dette valg, tilbagebetales ved 
afslutningen af det regnskabsår, der 
følger dette valg, i overensstemmelse med 
finansforordningens første del, kapitel 5.
Europæiske politiske fonde kan også 
fremføre ubrugte dele af tilskuddet til 
dækning af tilskudsberettigede udgifter. 
Beløb, der ikke er brugt, tilbagebetales i 
henhold til finansforordningen.

Or. en

Ændringsforslag 258
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at modtage finansiering via Den 
Europæiske Unions almindelige budget 
skal et europæisk politisk parti eller en 
europæisk politisk fond, der opfylder 
betingelserne i artikel 12, stk. 1 eller 2, 
indgive en ansøgning til Europa-
Parlamentet hvert år efter en indkaldelse 
af [bidrag] eller forslag.

1. For at modtage finansiering via Den 
Europæiske Unions almindelige budget 
skal et europæisk politisk parti eller en 
europæisk politisk fond, der opfylder 
betingelserne i artikel 12, stk. 1 eller 2, 
indgive en ansøgning til Europa-
Kommissionen hvert år efter en 
indkaldelse af [bidrag] eller forslag.

Or. pt

Ændringsforslag 259
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– 15 % fordeles i lige store dele udgår

Or. de
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Begrundelse

Se ændringsforslag 260.

Ændringsforslag 260
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– 10 % fordeles i forhold til deres 
stemmeandel blandt de europæiske 
politiske partier, der ved det seneste valg 
til Europa-Parlamentet samlet set har 
opnået mindst 1 % af de afgivne stemmer 

Or. de

Ændringsforslag 261
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 – led 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– 10 % fordeles ligeligt blandt de berørte 
europæiske politiske partier, som er 
repræsenteret med mindst et medlem i 
Europa-Parlamentet

Or. de

Ændringsforslag 262
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 – led 1 c (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– 80 % fordeles blandt de 
tilskudsberettigede europæiske politiske 
partier i forhold til deres andel af valgte 
medlemmer til Europa-Parlamentet.

Or. de

Ændringsforslag 263
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– 85 % fordeles blandt de 
tilskudsberettigede europæiske politiske 
partier i forhold til deres andel af valgte 
medlemmer til Europa-Parlamentet.

udgår

Or. de

Begrundelse

Se ændringsforslag 261.

Ændringsforslag 264
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samme fordelingsnøgle bruges til at yde 
støtte til europæiske politiske fonde på 
basis af deres tilknytning til et europæisk 
politisk parti.

udgår

Or. de



AM\924360DA.doc 113/180 PE504.068v01-00

DA

Begrundelse

Se ændringsforslag 40.

Ændringsforslag 265
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den fordeling, der er nævnt i stk. 1,
baseres på antallet af valgte medlemmer i
Europa-Parlamentet, som er medlemmer af 
det ansøgende europæiske politiske parti 
på slutdatoen for indgivelse af 
ansøgninger under hensyntagen til 
bestemmelserne i artikel 12, stk. 3.

I forbindelse med den fordeling, der er 
nævnt i stk. 1, tages der kun højde for de
valgte medlemmer af Europa-Parlamentet, 
som er blevet udnævnt ved hemmelig 
afstemning af det styrende organ i det 
parti, hvor partiets medlemmer er 
repræsenteret, som kandidater til valget til 
Europa-Parlamentet. Til dette formål 
anvendes ansøgningsdatoen som 
kriterium.

Or. de

Ændringsforslag 266
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter denne dato påvirker antallet ikke de 
europæiske politiske partiers eller de 
europæiske politiske fondes respektive 
andel af midlerne. Dette berører ikke 
kravet i artikel 12, stk. 1, om, at det 
europæiske politiske parti skal være 
repræsenteret i Europa-Parlamentet med 
mindst et af sine medlemmer.

Efter denne dato påvirker antallet ikke de 
europæiske politiske partiers eller de 
europæiske politiske fondes respektive 
andel af midlerne i den løbende 
ansøgningsperiode.

Or. de
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Ændringsforslag 267
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et medlem af Europa-Parlamentet kan 
ved fordelingen af midlerne kun henføres 
til ét europæisk politisk parti, der, når det 
er relevant, er det parti, som 
vedkommendes nationale eller regionale 
politiske parti er tilknyttet på slutdatoen 
for indgivelse af ansøgninger

Or. de

Ændringsforslag 268
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Samme fordelingsnøgle bruges til at 
yde støtte til europæiske politiske fonde på 
basis af deres tilknytning til et europæisk 
politisk parti.

Or. de

Ændringsforslag 269
Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europæiske politiske partier og 
europæiske politiske fonde kan modtage 
gaver fra fysiske eller juridiske personer af 

1. Europæiske politiske partier og 
europæiske politiske fonde kan under 
fuldstændig gennemsigtighed modtage 
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en værdi på højst 25 000 EUR pr. år og pr. 
donor, uden at dette berører stk. 5.

gaver fra fysiske eller juridiske personer af 
en værdi på højst 50 000 EUR pr. år og pr. 
donor, uden at dette berører stk. 5.

Or. en

Ændringsforslag 270
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europæiske politiske partier og 
europæiske politiske fonde kan modtage 
gaver fra fysiske eller juridiske personer af 
en værdi på højst 25 000 EUR pr. år og pr. 
donor, uden at dette berører stk. 5.

1. Europæiske politiske partier og 
europæiske politiske fonde kan modtage 
gaver fra fysiske eller juridiske personer af 
en værdi på højst 12 000 EUR pr. år og pr. 
donor, uden at dette berører stk. 5.

Or. de

Ændringsforslag 271
Andrew Duff

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Europæiske politiske partier og 
europæiske politiske fonde skal på 
tidspunktet for indgivelse af deres 
årsregnskaber til Europa-Parlamentet i 
henhold til artikel 19 ligeledes indgive en 
liste over alle donorer med de tilsvarende
gaver og angivelse af gavernes art og 
værdi. Dette stykke finder også anvendelse 
på bidrag fra medlemmer, jf. stk. 7 og 8.

2. Europæiske politiske partier og 
europæiske politiske fonde skal på 
tidspunktet for indgivelse af deres 
årsregnskaber til Europa-Parlamentet i 
henhold til artikel 19 ligeledes indgive en 
liste over alle donorer af gaver til en værdi 
på over 5 000 EUR med angivelse af 
gavernes art og værdi. Dette stykke finder 
også anvendelse på bidrag fra medlemmer, 
jf. stk. 7 og 8.

Or. en
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Ændringsforslag 272
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Europæiske politiske partier og 
europæiske politiske fonde skal på 
tidspunktet for indgivelse af deres 
årsregnskaber til Europa-Parlamentet i 
henhold til artikel 19 ligeledes indgive en 
liste over alle donorer med de tilsvarende 
gaver og angivelse af gavernes art og 
værdi. Dette stykke finder også anvendelse 
på bidrag fra medlemmer, jf. stk. 7 og 8.

2. Europæiske politiske partier og 
europæiske politiske fonde skal på 
tidspunktet for indgivelse af deres 
årsregnskaber til Europa-Kommissionen i 
henhold til artikel 19 ligeledes indgive en 
liste over alle donorer med de tilsvarende 
gaver og angivelse af gavernes art og 
værdi. Dette stykke finder også anvendelse 
på bidrag fra medlemmer, jf. stk. 7 og 8.

Or. pt

Ændringsforslag 273
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Gaver, der modtages af europæiske 
politiske partier og europæiske politiske 
fonde seks måneder før valg til Europa-
Parlamentet, skal ugentligt indberettes 
skriftligt til Europa-Parlamentet, jf. også 
stk. 2.

3. Gaver, der modtages af europæiske 
politiske partier og europæiske politiske 
fonde seks måneder før valg til Europa-
Kommissionen, skal ugentligt indberettes 
skriftligt til Europa-Parlamentet, jf. også 
stk. 2.

Or. pt

Ændringsforslag 274
Andrew Duff

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Enkeltstående gaver på over 12 000 
EUR, som modtages af europæiske 
politiske partier og europæiske politiske 
fonde, skal straks indberettes skriftligt til 
Europa-Parlamentet, jf. også stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 275
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Enkeltstående gaver på over 12 000 
EUR, som modtages af europæiske 
politiske partier og europæiske politiske 
fonde, skal straks indberettes skriftligt til 
Europa-Parlamentet, jf. også stk. 2.

4. Enkeltstående gaver på over 2 000 EUR, 
som modtages af europæiske politiske 
partier og europæiske politiske fonde, skal 
straks indberettes skriftligt til Europa-
Parlamentet, jf. også stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 276
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Enkeltstående gaver på over 12 000 
EUR, som modtages af europæiske 
politiske partier og europæiske politiske 
fonde, skal straks indberettes skriftligt til 
Europa-Parlamentet, jf. også stk. 2.

4. Enkeltstående gaver på over 2 000 EUR, 
som modtages af europæiske politiske 
partier og europæiske politiske fonde, skal 
straks indberettes skriftligt til Europa-
Parlamentet, jf. også stk. 2.

Or. de
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Ændringsforslag 277
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Enkeltstående gaver på over 12 000 
EUR, som modtages af europæiske 
politiske partier og europæiske politiske 
fonde, skal straks indberettes skriftligt til
Europa-Parlamentet, jf. også stk. 2.

4. Enkeltstående gaver på over 12 000 
EUR, som modtages af europæiske 
politiske partier og europæiske politiske 
fonde, skal straks indberettes skriftligt til
Europa-Kommissionen, jf. også stk. 2.

Or. pt

Ændringsforslag 278
Alain Lamassoure

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) gaver via budgettet for de politiske 
grupper i Europa-Parlamentet

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 279
Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bidrag til tilrettelæggelsen af fælles 
arrangementer betragtes ikke som gaver.

Or. en



AM\924360DA.doc 119/180 PE504.068v01-00

DA

Ændringsforslag 280
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 5 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) gaver fra givere uden for Den 
Europæiske Union undtagen: 

- gaver på under 500 EUR fra ikke-
EU-borgere
- gaver fra midler tilhørende en 
juridisk person, hvis hovedkontor 
befinder sig i en EU-medlemsstat, og 
hvor mere end 50 % af dennes aktier 
indehaves af EU-borgere

Or. de

Ændringsforslag 281
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 5 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) gaver fra tredjepart til gengæld for en 
fremtidig modydelse fra det europæiske 
politiske parti eller et medlem af dette

Or. de

Ændringsforslag 282
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 5 – litra d c (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

dc) gaver til det europæiske politiske parti, 
som tydeligvis gives i forventning om eller 
til gengæld for en specifik økonomisk 
eller politisk fordel.

Or. de

Ændringsforslag 283
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Gaver, der ikke er tilladt ifølge denne 
forordning, skal inden for en frist på 30 
dage fra den dato, hvor det europæiske 
politiske parti eller den europæiske 
politiske fond modtager dem:

6. Gaver, der ikke er tilladt ifølge denne 
forordning, skal straks efter den dato, hvor 
det europæiske politiske parti eller den 
europæiske politiske fond modtager dem:

Or. de

Ændringsforslag 284
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 6 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– indberettes til Europa-Parlamentet, hvis 
de ikke kan returneres. Den 
anvisningsberettigede udarbejder og 
godkender en indtægtsordre i henhold til 
bestemmelserne i artikel [71] og [72] i 
finansforordningen. Midlerne opføres som 
en almindelig indtægt i Europa-
Parlamentets budgetsektion.

– indberettes til Europa-Kommissionen, 
hvis de ikke kan returneres. Den 
anvisningsberettigede udarbejder og 
godkender en indtægtsordre i henhold til 
bestemmelserne i artikel [71] og [72] i 
finansforordningen. Midlerne opføres som 
en almindelig indtægt i Europa-
Parlamentets budgetsektion.

Or. pt
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Ændringsforslag 285
Andrew Duff

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Bidrag til et europæisk parti fra partiets
medlemmer er tilladte. Sådanne bidrag må 
ikke overstige 40 % af det europæiske 
politiske partis årlige budget.

7. Bidrag til et europæisk parti fra partiets
tilknyttede medlemspartier er tilladte.
Sådanne bidrag må ikke overstige 40 % af 
det europæiske politiske partis årlige 
budget.

Or. en

Ændringsforslag 286
Alain Lamassoure

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Bidrag til et europæisk parti fra partiets 
medlemmer er tilladte. Sådanne bidrag må 
ikke overstige 40 % af det europæiske 
politiske partis årlige budget.

7. Bidrag til et europæisk parti fra partiets 
medlemmer er tilladte.

Or. fr

Ændringsforslag 287
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Bidrag til et europæisk parti fra partiets 
medlemmer er tilladte. Sådanne bidrag må 
ikke overstige 40 % af det europæiske 

7. Bidrag til et europæisk parti fra partiets 
medlemmer er tilladte.
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politiske partis årlige budget.

Or. de

Ændringsforslag 288
Alain Lamassoure

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bidrag til en europæisk politisk fond fra 
fondens medlemmer samt fra europæiske 
politiske partier er tilladte. Sådanne bidrag 
må ikke overstige 40 % af det årlige 
budget for den pågældende europæiske 
politiske fond og må ikke stamme fra 
midler, som et europæisk politisk parti har 
modtaget via Den Europæiske Unions 
almindelige budget i henhold til denne 
forordning.

Bidrag til en europæisk politisk fond fra 
fondens medlemmer samt fra europæiske 
politiske partier er tilladte.

Or. fr

Ændringsforslag 289
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Midler, der ydes til europæiske politiske 
partier via Den Europæiske Unions 
almindelige budget eller fra andre kilder, 
kan bruges til at finansiere de europæiske 
politiske partiers kampagner i forbindelse 
med valg til Europa-Parlamentet, som de 
deltager i, jf. artikel 3, stk. 1, litra d).

Midler, der ydes til europæiske politiske 
partier via Den Europæiske Unions 
almindelige budget eller fra andre kilder, 
kan bruges til at finansiere de europæiske 
politiske partiers kampagner i forbindelse 
med valg til Europa-Parlamentet under 
overholdelse af artikel 8 i akten om 
almindelige direkte valg af medlemmerne 
af Europa-Parlamentet, hvori det 
fastsættes, at finansiering af og grænser 
for valgudgifter for alle partier og 
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kandidater ved valg til Europa-
Parlamentet er underlagt de nationale 
bestemmelser i de enkelte medlemsstater.

Or. de

Ændringsforslag 290
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Midler, der ydes til europæiske politiske 
partier via Den Europæiske Unions 
almindelige budget eller fra andre kilder, 
kan bruges til at finansiere de europæiske 
politiske partiers kampagner i forbindelse 
med valg til Europa-Parlamentet, som de 
deltager i, jf. artikel 3, stk. 1, litra d).

Midler, der ydes til europæiske politiske 
partier via Den Europæiske Unions 
almindelige budget eller fra andre kilder, 
kan bruges til at finansiere deres egne
kampagner i forbindelse med valg til 
Europa-Parlamentet, som de deltager i, jf. 
artikel 3, stk. 1, litra d).

Or. de

Ændringsforslag 291
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 8 i akten 
om almindelige direkte valg af 
medlemmerne af Europa-Parlamentet19 er 
finansiering af og grænser for 
valgudgifter for alle partier og kandidater 
ved valg til Europa-Parlamentet underlagt 
de nationale bestemmelser i de enkelte 
medlemsstater.

udgår

___________________

19 EFT L 278 af 8.10.1976, s. 5. 
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Or. de

Ændringsforslag 292
Andrew Duff

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 I overensstemmelse med artikel 8 i akten 
om almindelige direkte valg af 
medlemmerne af Europa-Parlamentet er
finansiering af og grænser for valgudgifter 
for alle partier og kandidater ved valg til 
Europa-Parlamentet underlagt de 
nationale bestemmelser i de enkelte 
medlemsstater.

Uden at det berører artikel 8 i akten om 
almindelige direkte valg af medlemmerne 
af Europa-Parlamentet, skal finansiering af 
og grænser for valgudgifter for europæiske 
politiske partier ved valg til Europa-
Parlamentet fastlægges i delegerede 
retsakter.

Or. en

Ændringsforslag 293
Alain Lamassoure

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 8 i akten 
om almindelige direkte valg af 
medlemmerne af Europa-Parlamentet er 
finansiering af og grænser for valgudgifter 
for alle partier og kandidater ved valg til 
Europa-Parlamentet underlagt de nationale 
bestemmelser i de enkelte medlemsstater.

I overensstemmelse med artikel 8 i akten 
om almindelige direkte valg af 
medlemmerne af Europa-Parlamentet er 
finansiering af og grænser for valgudgifter 
for alle partier og kandidater ved valg til 
Europa-Parlamentet underlagt de nationale 
bestemmelser i de enkelte medlemsstater
med undtagelse af folkeafstemninger 
vedrørende EU-spørgsmål og ratificering 
af EU-traktater.

Or. fr
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Ændringsforslag 294
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 I overensstemmelse med artikel 8 i akten 
om almindelige direkte valg af 
medlemmerne af Europa-Parlamentet er
finansiering af og grænser for valgudgifter 
for alle partier og kandidater ved valg til 
Europa-Parlamentet underlagt de nationale 
bestemmelser i de enkelte medlemsstater.

Finansiering af og grænser for valgudgifter 
for europæiske politiske partier ved valg til 
Europa-Parlamentet er underlagt de 
nationale bestemmelser i de enkelte 
medlemsstater

Or. en

Begrundelse

Eftersom den nævnte retsakt kan gøres til genstand for ændringer, er det ikke hensigtsmæssigt 
at citere den i denne forordning.

Ændringsforslag 295
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 8 i akten 
om almindelige direkte valg af 
medlemmerne af Europa-Parlamentet er
finansiering af og grænser for valgudgifter 
for alle partier og kandidater ved valg til 
Europa-Parlamentet underlagt de 
nationale bestemmelser i de enkelte 
medlemsstater.

I overensstemmelse med artikel 8 i akten 
om almindelige direkte valg af 
medlemmerne af Europa-Parlamentet
fastlægges finansiering af og grænser for 
valgudgifter for alle partier og kandidater 
ved valg til Europa-Parlamentet i 
delegerede retsakter.

Or. en

Ændringsforslag 296
Gerald Häfner
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Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Udgifter i tilknytning til kampagner i 
forbindelse med valg til Europa-
Parlamentet skal klart identificeres som 
sådan af de europæiske politiske partier i 
deres årsregnskaber.

2. Partiers og kandidaters udgifter i 
tilknytning til kampagner i forbindelse med 
valg til Europa-Parlamentet skal klart 
identificeres som sådan af de europæiske 
politiske partier i deres årsregnskaber.

Or. en

Ændringsforslag 297
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Europæiske politiske partier træffer i 
forbindelse med valg til Europa-
Parlamentet alle de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at informere EU-borgerne 
om tilknytningen mellem nationale 
politiske partier og kandidater og de 
europæiske politiske partier.

3. Europæiske politiske partier træffer i 
forbindelse med valg til Europa-
Parlamentet alle de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at informere EU-borgerne 
om tilknytningen mellem nationale 
politiske partier, der er medlem af et 
europæisk politisk parti, kandidater og de 
europæiske politiske partier.

Or. de

Ændringsforslag 298
Andrew Duff

Forslag til forordning
Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17a
Finansiering af kampagner i forbindelse 
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med referendummer
1. Midler, der ydes til europæiske politiske 
partier via Den Europæiske Unions 
almindelige budget eller fra andre kilder, 
kan bruges til at finansiere kampagner i 
forbindelse med folkeafstemninger i én 
eller flere medlemsstater, der direkte 
vedrører spørgsmål i relation til Den 
Europæiske Union. 
2. Finansieringen af og begrænsningerne 
for kampagneudgifter for europæiske 
politiske partier i forbindelse med 
referendummer skal fastlægges i 
delegerede retsakter.

Or. en

Ændringsforslag 299
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Midler, der ydes til europæiske politiske 
partier via Den Europæiske Unions 
almindelige budget eller enhver anden 
kilde, må ikke anvendes til direkte eller 
indirekte finansiering af nationale, 
regionale eller lokale valg eller andre 
politiske partier og navnlig ikke af 
nationale politiske partier eller kandidater.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 300
Manfred Weber

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1



PE504.068v01-00 128/180 AM\924360DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Midler, der ydes til europæiske politiske 
partier via Den Europæiske Unions 
almindelige budget eller enhver anden 
kilde, må ikke anvendes til direkte eller 
indirekte finansiering af nationale, 
regionale eller lokale valg eller andre 
politiske partier og navnlig ikke af 
nationale politiske partier eller kandidater.

1. Midler, der ydes til europæiske politiske 
partier via Den Europæiske Unions 
almindelige budget eller enhver anden 
kilde, må ikke anvendes til direkte 
finansiering af nationale, regionale eller 
lokale valg eller andre politiske partier og 
navnlig ikke af nationale politiske partier 
eller kandidater.

Or. de

Ændringsforslag 301
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Midler, der ydes til europæiske politiske 
fonde via Den Europæiske Unions 
almindelige budget eller enhver anden 
kilde, må ikke bruges til andre formål end 
finansiering af deres opgaver som nævnt i 
artikel 2, stk. 4, og til udgifter, der er 
direkte knyttet til de mål, der følger af 
deres statut, jf. artikel 5. Midlerne må 
navnlig ikke bruges til direkte eller 
indirekte finansiering af europæiske, 
nationale, regionale eller lokale valg, 
politiske partier, kandidater eller fonde.

2. Midler, der ydes til europæiske politiske 
fonde via Den Europæiske Unions 
almindelige budget eller enhver anden 
kilde, må ikke bruges til andre formål end 
finansiering af deres opgaver som nævnt i 
artikel 2, stk. 4, og til udgifter, der er 
direkte knyttet til de mål, der følger af 
deres statut, jf. artikel 5. Midlerne må 
navnlig ikke bruges til direkte eller 
indirekte finansiering af europæiske, 
nationale, regionale eller lokale valg eller 
folkeafstemninger, politiske partier, 
kandidater eller fonde.

Or. de

Ændringsforslag 302
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Midler, der ydes til europæiske politiske 
partier og europæiske politiske fonde via 
Den Europæiske Unions almindelige 
budget eller andre kilder, må ikke bruges 
til at finansiere nationale, regionale eller 
lokale folkeafstemningskampagner.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 303
Andrew Duff

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Midler, der ydes til europæiske politiske 
partier og europæiske politiske fonde via 
Den Europæiske Unions almindelige 
budget eller andre kilder, må ikke bruges 
til at finansiere nationale, regionale eller 
lokale folkeafstemningskampagner.

3. Midler, der ydes til europæiske politiske 
partier og europæiske politiske fonde via 
Den Europæiske Unions almindelige 
budget eller andre kilder, må ikke bruges 
til at finansiere nationale, regionale eller 
lokale folkeafstemningskampagner, som 
ikke drejer sig om spørgsmål vedrørende 
Den Europæiske Union.

Or. en

Ændringsforslag 304
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Midler, der ydes til europæiske politiske 
partier og europæiske politiske fonde via 
Den Europæiske Unions almindelige 
budget eller andre kilder, må ikke bruges 
til at finansiere nationale, regionale eller 

3. Midler, der ydes til europæiske politiske 
partier og europæiske politiske fonde via 
Den Europæiske Unions almindelige 
budget eller andre kilder, må ikke bruges 
til at finansiere nationale, regionale eller 
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lokale folkeafstemningskampagner. lokale folkeafstemningskampagner, 
medmindre sådanne 
folkeafstemningskampagner hænger 
direkte sammen med spørgsmål 
vedrørende Den Europæiske Union.

Or. en

Ændringsforslag 305
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Midler, der ydes til europæiske 
politiske partier og europæiske politiske 
fonde via Den Europæiske Unions 
almindelige budget eller andre kilder, må 
ikke bruges til at finansiere politiske 
partier, som er knyttet til de europæiske 
politiske partier, og som har deres 
respektive hjemsted i tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag 306
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest seks måneder efter 
regnskabsårets udløb fremsender 
europæiske politiske partier og europæiske 
politiske fonde følgende til registret og de 
kompetente nationale myndigheder i 
medlemsstaterne:

1. Senest fire måneder efter regnskabsårets 
udløb fremsender europæiske politiske 
partier og europæiske politiske fonde 
følgende til registret og de kompetente 
nationale myndigheder i medlemsstaterne:

Or. en
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Ændringsforslag 307
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest seks måneder efter 
regnskabsårets udløb fremsender 
europæiske politiske partier og europæiske 
politiske fonde følgende til registret og de 
kompetente nationale myndigheder i 
medlemsstaterne:

1. Senest tre måneder efter regnskabsårets 
udløb fremsender europæiske politiske 
partier og europæiske politiske fonde 
følgende til registret og de kompetente 
nationale myndigheder i medlemsstaterne:

Or. en

Ændringsforslag 308
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest seks måneder efter 
regnskabsårets udløb fremsender 
europæiske politiske partier og europæiske 
politiske fonde følgende til registret og de 
kompetente nationale myndigheder i 
medlemsstaterne:

1. Senest seks måneder efter 
regnskabsårets udløb fremsender 
europæiske politiske partier og europæiske 
politiske fonde følgende til Den 
Europæiske Revisionsret i dens egenskab 
af kontrolmyndighed, registret og de 
kompetente nationale myndigheder i 
medlemsstaterne:

Or. de

Ændringsforslag 309
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 19 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19a
Samarbejde med nationale myndigheder

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse 
af Svig og Europa-Parlamentet indgår 
aftaler med nationale myndigheder i 
medlemsstaterne om de praktiske 
foranstaltninger til gennemførelse af 
denne forordning. Aftalerne skal 
nødvendigvis finde anvendelse fra datoen 
for denne forordnings ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

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 party’s 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.

Ændringsforslag 310
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Såfremt der i henhold til betingelserne 
i denne forordning og i overensstemmelse 
med finansforordningen kræves midler 
tilbagebetalt fra europæiske politiske 
partier eller udstedes bøder til dem, skal 
de pågældende beløb, jf. artikel 14, 
tilføres bevillingerne for det indeværende 
år.

Or. de



AM\924360DA.doc 133/180 PE504.068v01-00

DA

Begrundelse

En horisontal bestemmelse, som bl.a. vedrører artikel 12, stk. 4, artikel 15, stk. 6, og artikel 
22, stk. 1 og 4.

Ændringsforslag 311
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 De kompetente nationale myndigheder i 
den medlemsstat, hvor de europæiske 
politiske partier og de europæiske politiske 
fonde er hjemmehørende, skal i henhold til 
artikel 10, stk. 2, kontrollere de midler, de 
modtager via andre kilder end Den 
Europæiske Unions budget, samt alle 
udgifter. En sådan kontrol skal udøves i 
samarbejde med Europa-Parlamentet og 
de kompetente nationale myndigheder i 
andre medlemsstater.

De kompetente nationale myndigheder i 
den medlemsstat, hvor de europæiske 
politiske partier og de europæiske politiske 
fonde er hjemmehørende, skal i henhold til 
artikel 10, stk. 2, kontrollere de midler, de 
modtager via andre kilder end Den 
Europæiske Unions budget, samt alle 
udgifter. En sådan kontrol skal udøves i 
samarbejde med Kommissionen og de 
kompetente nationale myndigheder i andre 
medlemsstater.

Or. pt

Ændringsforslag 312
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 De nationale myndigheder og Europa-
Parlamentet træffer praktiske 
foranstaltninger for at udveksle 
oplysninger om europæiske politiske 
partier og europæiske politiske fonde.

De nationale myndigheder og 
Kommissionen træffer praktiske 
foranstaltninger for at udveksle 
oplysninger om europæiske politiske 
partier og europæiske politiske fonde.

Or. pt
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Ændringsforslag 313
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Europæiske politiske partier og 
europæiske politiske fonde, der modtager 
midler i henhold til denne forordning, 
fremlægger på Revisionsrettens
anmodning alle dokumenter og 
oplysninger, som er nødvendige for, at 
Revisionsretten kan varetage sin opgave.

4. Europæiske politiske partier og 
europæiske politiske fonde, der modtager 
midler i henhold til denne forordning, 
fremlægger på Det Blandede Udvalg 
Europa-Parlamentet/Revisionsrettens
anmodning alle dokumenter og 
oplysninger, som er nødvendige for, at 
Revisionsretten kan varetage sin opgave.

Or. fr

Ændringsforslag 314
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Beslutningen eller aftalen om at yde 
[bidrag] eller tilskud skal udtrykkeligt 
foreskrive, at Europa-Parlamentet og 
Revisionsretten på basis af indberetninger 
og kontrol på stedet skal foretage revision 
af europæiske politiske partier, der har 
modtaget et [bidrag] eller europæiske 
politiske fonde, der har modtaget et tilskud 
via Den Europæiske Unions almindelige 
budget.

5. Beslutningen eller aftalen om at yde 
[bidrag] eller tilskud skal udtrykkeligt 
foreskrive, at Europa-Parlamentet eller et 
blandet udvalg med deltagelse af Europa-
Parlamentet og Revisionsretten på basis af 
indberetninger og kontrol på stedet skal 
foretage revision af europæiske politiske 
partier, der har modtaget et [bidrag] eller 
europæiske politiske fonde, der har 
modtaget et tilskud via Den Europæiske 
Unions almindelige budget.

Or. fr

Ændringsforslag 315
Helmut Scholz
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Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Beslutningen eller aftalen om at yde 
[bidrag] eller tilskud skal udtrykkeligt 
foreskrive, at Europa-Parlamentet og 
Revisionsretten på basis af indberetninger 
og kontrol på stedet skal foretage revision 
af europæiske politiske partier, der har 
modtaget et [bidrag] eller europæiske 
politiske fonde, der har modtaget et tilskud 
via Den Europæiske Unions almindelige 
budget.

5. Beslutningen eller aftalen om at yde 
[bidrag] eller tilskud skal udtrykkeligt 
foreskrive, at Revisionsretten, i givet fald i 
samarbejde med Europa-Parlamentet, på 
basis af indberetninger og kontrol på stedet 
skal foretage revision af europæiske 
politiske partier, der har modtaget et 
[bidrag] eller europæiske politiske fonde, 
der har modtaget et tilskud via Den 
Europæiske Unions almindelige budget.

Or. de

Ændringsforslag 316
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Beslutningen eller aftalen om at yde 
[bidrag] eller tilskud skal udtrykkeligt 
foreskrive, at Europa-Parlamentet og 
Revisionsretten på basis af indberetninger 
og kontrol på stedet skal foretage revision 
af europæiske politiske partier, der har 
modtaget et [bidrag] eller europæiske 
politiske fonde, der har modtaget et tilskud 
via Den Europæiske Unions almindelige 
budget.

5. Beslutningen eller aftalen om at yde 
[bidrag] eller tilskud skal udtrykkeligt 
foreskrive, at Kommissionen og 
Revisionsretten på basis af indberetninger 
og kontrol på stedet skal foretage revision 
af europæiske politiske partier, der har 
modtaget et [bidrag] eller europæiske 
politiske fonde, der har modtaget et tilskud 
via Den Europæiske Unions almindelige 
budget.

Or. pt

Ændringsforslag 317
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Revisionsretten og den 
anvisningsberettigede eller ethvert andet 
eksternt organ, som den 
anvisningsberettigede har bemyndiget, kan 
udføre den nødvendige kontrol på stedet 
for at sikre, at udgifterne er lovlige, og at 
bestemmelserne i beslutningen eller aftalen 
om ydelse af [bidrag] eller tilskud 
gennemføres korrekt, og for europæiske 
politiske fondes vedkommende, at 
arbejdsprogrammet gennemføres korrekt. 
Støttemodtageren skal fremlægge alle 
dokumenter og oplysninger, der er 
nødvendige for at udføre denne opgave.

6. Det Blandede Udvalg Europa-
Parlamentet/Revisionsretten og den 
anvisningsberettigede eller ethvert andet 
eksternt organ, som den 
anvisningsberettigede har bemyndiget, kan 
udføre den nødvendige kontrol på stedet 
for at sikre, at udgifterne er lovlige, og at 
bestemmelserne i beslutningen eller aftalen 
om ydelse af [bidrag] eller tilskud 
gennemføres korrekt, og for europæiske 
politiske fondes vedkommende, at 
arbejdsprogrammet gennemføres korrekt. 
Støttemodtageren skal fremlægge alle 
dokumenter og oplysninger, der er 
nødvendige for at udføre denne opgave.

Or. fr

Ændringsforslag 318
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Revisionsretten og den 
anvisningsberettigede eller ethvert andet 
eksternt organ, som den 
anvisningsberettigede har bemyndiget, kan 
udføre den nødvendige kontrol på stedet 
for at sikre, at udgifterne er lovlige, og at 
bestemmelserne i beslutningen eller aftalen 
om ydelse af [bidrag] eller tilskud 
gennemføres korrekt, og for europæiske 
politiske fondes vedkommende, at 
arbejdsprogrammet gennemføres korrekt. 
Støttemodtageren skal fremlægge alle 
dokumenter og oplysninger, der er 
nødvendige for at udføre denne opgave.

6. Revisionsretten og den 
anvisningsberettigede eller ethvert andet 
eksternt organ, som Revisionsretten har 
bemyndiget, kan udføre den nødvendige 
kontrol på stedet for at sikre, at udgifterne 
er lovlige, og at bestemmelserne i 
beslutningen eller aftalen om ydelse af 
[bidrag] eller tilskud gennemføres korrekt, 
og for europæiske politiske fondes 
vedkommende, at arbejdsprogrammet 
gennemføres korrekt. Støttemodtageren 
skal fremlægge alle dokumenter og 
oplysninger, der er nødvendige for at 
udføre denne opgave.

Or. de
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Ændringsforslag 319
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse 
af Svig (OLAF) kan udføre undersøgelser, 
herunder kontrol og inspektion på stedet i 
henhold til de bestemmelser og procedurer, 
der er fastlagt i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 
25. maj 1999 om undersøgelser, der 
foretages af Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF), og Rådets 
forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 
11. november 1996 om Kommissionens 
kontrol og inspektion på stedet med 
henblik på beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser mod 
svig og andre uregelmæssigheder med 
henblik på at fastslå, om der er tale om 
svig, korruption eller andre ulovlige 
aktiviteter, der påvirker Unionens 
finansielle interesser i forbindelse med 
[bidrag] eller tilskud ifølge denne 
forordning. Resultatet kan eventuelt give 
anledning til, at Europa-Parlamentet
træffer beslutninger om inddrivelse.

7. Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse 
af Svig (OLAF) kan udføre undersøgelser, 
herunder kontrol og inspektion på stedet i 
henhold til de bestemmelser og procedurer, 
der er fastlagt i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 
25. maj 1999 om undersøgelser, der 
foretages af Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF), og Rådets 
forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 
11. november 1996 om Kommissionens 
kontrol og inspektion på stedet med 
henblik på beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser mod 
svig og andre uregelmæssigheder med 
henblik på at fastslå, om der er tale om 
svig, korruption eller andre ulovlige 
aktiviteter, der påvirker Unionens 
finansielle interesser i forbindelse med 
[bidrag] eller tilskud ifølge denne 
forordning. Resultatet kan eventuelt give 
anledning til, at Kommissionen træffer 
beslutninger om inddrivelse.

Or. pt

Ændringsforslag 320
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Al teknisk støtte fra Europa-Parlamentet 
til europæiske politiske partier ydes på 

udgår
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grundlag af ligebehandlingsprincippet. 
Støtten tildeles på vilkår, der ikke er 
mindre favorable end de vilkår, der 
anvendes over for andre eksterne 
organisationer og foreninger, som kan få 
lignende støtte, og ydes mod regning og 
betaling.

Or. de

Begrundelse

Se ændringsforslaget til artikel 21, stk. 1a (nyt).

Ændringsforslag 321
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Al teknisk støtte fra Europa-Parlamentet til 
europæiske politiske partier ydes på 
grundlag af ligebehandlingsprincippet. 
Støtten tildeles på vilkår, der ikke er 
mindre favorable end de vilkår, der 
anvendes over for andre eksterne 
organisationer og foreninger, som kan få 
lignende støtte, og ydes mod regning og 
betaling.

Al teknisk støtte fra Europa-Parlamentet 
eller andre EU-institutioner til europæiske 
politiske partier ydes på grundlag af 
ligebehandlingsprincippet. Støtten tildeles 
på vilkår, der ikke er mindre favorable end 
de vilkår, der anvendes over for andre 
eksterne organisationer og foreninger, som 
kan få lignende støtte, og ydes mod 
regning og betaling.

Or. de

Ændringsforslag 322
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Al teknisk støtte fra Europa-Parlamentet
til europæiske politiske partier ydes på 

Al teknisk støtte fra Kommissionen til 
europæiske politiske partier ydes på 
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grundlag af ligebehandlingsprincippet. 
Støtten tildeles på vilkår, der ikke er 
mindre favorable end de vilkår, der 
anvendes over for andre eksterne 
organisationer og foreninger, som kan få 
lignende støtte, og ydes mod regning og 
betaling.

grundlag af ligebehandlingsprincippet. 
Støtten tildeles på vilkår, der ikke er 
mindre favorable end de vilkår, der 
anvendes over for andre eksterne 
organisationer og foreninger, som kan få 
lignende støtte, og ydes mod regning og 
betaling.

Or. pt

Ændringsforslag 323
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Al teknisk støtte fra Europa-Parlamentet 
til europæiske politiske partier ydes på 
grundlag af ligebehandlingsprincippet.
Støtten tildeles på vilkår, der ikke er 
mindre favorable end de vilkår, der 
anvendes over for andre eksterne 
organisationer og foreninger, som kan få 
lignende støtte, og ydes mod regning og 
betaling.

Or. de

Ændringsforslag 324
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet vedtager 
gennemførelsesbestemmelser, der 
fastlægger de betingelser, hvorunder de 
politiske grupper sammen med de 
europæiske politiske partier, som de 
repræsenterer i Europa-Parlamentet, kan 
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tilrettelægge arrangementer, som kunne 
betragtes som indirekte støtte, navnlig 
hvis de afholdes i Europa-Parlamentets 
bygninger.

Or. de

Ændringsforslag 325
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I henhold til artikel 24 offentliggør 
Europa-Parlamentet i en årsrapport 
oplysninger om den tekniske støtte, der er 
ydet hvert europæisk politisk parti, inden 
for en frist på tre måneder efter 
regnskabsårets afslutning.

Or. de

Ændringsforslag 326
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I henhold til artikel 24 offentliggør 
Europa-Parlamentet i en årsrapport 
oplysninger om den tekniske støtte, der er 
ydet hvert enkelt europæisk politisk parti, 
inden for en frist på tre måneder efter 
regnskabsårets afslutning.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 327
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I henhold til artikel 24 offentliggør 
Europa-Parlamentet i en årsrapport 
oplysninger om den tekniske støtte, der er 
ydet hvert enkelt europæisk politisk parti, 
inden for en frist på tre måneder efter 
regnskabsårets afslutning.

I henhold til artikel 24 offentliggør 
Kommissionen i en årsrapport oplysninger 
om den tekniske støtte, der er ydet hvert 
enkelt europæisk politisk parti, inden for en 
frist på tre måneder efter regnskabsårets 
afslutning.

Or. pt

Ændringsforslag 328
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis Europa-Parlamentet i henhold til 
artikel 7, stk. 2, finder, at et europæisk 
politisk parti eller en europæisk politisk 
fond ikke har respekteret de værdier, som 
Unionen bygger på, eller som ved en 
retskraftig dom er dømt for ulovlige 
aktiviteter, der skader Fællesskabets 
finansielle interesser, jf. 
finansforordningens artikel [93, stk. 1, litra 
e)], eller at et europæisk politisk parti ikke 
har overholdt minimumsreglerne for internt 
demokrati, jf. artikel 4, stk. 2, kan det 
pågældende europæiske politiske parti eller 
den pågældende europæiske politiske fond 
fjernes fra registret, fortabe sin status i 
henhold til artikel 22 eller få enhver 
gældende beslutning om EU-midler 
modtaget i henhold til denne forordning 
trukket tilbage eller enhver gældende aftale 
om en sådan finansiering bragt til ophør, 
og alle EU-midler krævet tilbagebetalt, 

1. Hvis Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig i henhold til artikel 7, 
stk. 2, finder, at et europæisk politisk parti 
eller en europæisk politisk fond ikke har 
respekteret de værdier, som Unionen 
bygger på, eller som ved en retskraftig dom 
er dømt for ulovlige aktiviteter, der skader 
Fællesskabets finansielle interesser, jf. 
finansforordningens artikel [93, stk. 1, litra 
e)], eller at et europæisk politisk parti ikke 
har overholdt minimumsreglerne for internt 
demokrati, jf. artikel 4, stk. 2, kan det 
pågældende europæiske politiske parti eller 
den pågældende europæiske politiske fond 
fjernes fra registret, fortabe sin status i 
henhold til artikel 22 eller få enhver 
gældende beslutning om EU-midler 
modtaget i henhold til denne forordning 
trukket tilbage eller enhver gældende aftale 
om en sådan finansiering bragt til ophør, 
og alle EU-midler krævet tilbagebetalt, 
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herunder ubrugte EU-midler fra tidligere 
år.

herunder ubrugte EU-midler fra tidligere 
år.

Or. en

Ændringsforslag 329
Manfred Weber

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis Europa-Parlamentet i henhold til 
artikel 7, stk. 2, finder, at et europæisk 
politisk parti eller en europæisk politisk 
fond ikke har respekteret de værdier, som 
Unionen bygger på, eller som ved en 
retskraftig dom er dømt for ulovlige 
aktiviteter, der skader Fællesskabets 
finansielle interesser, jf. 
finansforordningens artikel [93, stk. 1, 
litra e)], eller at et europæisk politisk parti 
ikke har overholdt minimumsreglerne for 
internt demokrati, jf. artikel 4, stk. 2, kan 
det pågældende europæiske politiske parti 
eller den pågældende europæiske politiske 
fond fjernes fra registret, fortabe sin 
status i henhold til artikel 22 eller få 
enhver gældende beslutning om EU-midler 
modtaget i henhold til denne forordning 
trukket tilbage eller enhver gældende aftale 
om en sådan finansiering bragt til ophør, 
og alle EU-midler krævet tilbagebetalt, 
herunder ubrugte EU-midler fra tidligere 
år.

1. Hvis Europa-Parlamentet på grundlag 
af en afgørelse fra Den Europæiske 
Unions Domstol i henhold til artikel 7, stk. 
2, finder, at et europæisk politisk parti eller 
en europæisk politisk fond ikke har 
respekteret de værdier, som Unionen 
bygger på, eller at et europæisk politisk 
parti ikke har overholdt minimumsreglerne 
for internt demokrati, jf. artikel 4, stk. 2, 
eller finder, at et europæisk politisk parti 
eller en europæisk politisk fond ved en 
retskraftig dom er dømt for ulovlige 
aktiviteter, der skader Fællesskabets 
finansielle interesser, jf. 
finansforordningens artikel [93, stk. 1, 
litra e)], kan det pågældende europæiske 
politiske parti eller den pågældende 
europæiske politiske fond få enhver 
gældende beslutning om EU-midler 
modtaget i henhold til denne forordning 
trukket tilbage eller enhver gældende aftale 
om en sådan finansiering bragt til ophør, 
og alle EU-midler krævet tilbagebetalt, 
herunder ubrugte EU-midler fra tidligere 
år.

Or. de

Begrundelse

En logisk konsekvens af ændringsforslaget til artikel 7, stk. 2, første afsnit. 
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Ændringsforslag 330
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis Europa-Parlamentet i henhold til 
artikel 7, stk. 2, finder, at et europæisk 
politisk parti eller en europæisk politisk 
fond ikke har respekteret de værdier, som 
Unionen bygger på, eller som ved en 
retskraftig dom er dømt for ulovlige 
aktiviteter, der skader Fællesskabets 
finansielle interesser, jf. 
finansforordningens artikel [93, stk. 1, litra 
e)], eller at et europæisk politisk parti ikke 
har overholdt minimumsreglerne for internt 
demokrati, jf. artikel 4, stk. 2, kan det 
pågældende europæiske politiske parti eller 
den pågældende europæiske politiske fond 
fjernes fra registret, fortabe sin status i 
henhold til artikel 22 eller få enhver 
gældende beslutning om EU-midler 
modtaget i henhold til denne forordning 
trukket tilbage eller enhver gældende aftale 
om en sådan finansiering bragt til ophør, 
og alle EU-midler krævet tilbagebetalt, 
herunder ubrugte EU-midler fra tidligere 
år.

1. Hvis Europa-Parlamentet i henhold til 
artikel 7, stk. 2, finder, at et europæisk 
politisk parti eller en europæisk politisk 
fond ikke har respekteret de værdier, som 
Unionen bygger på, jf. Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, eller som ved en retskraftig 
dom er dømt for ulovlige aktiviteter, der 
skader Fællesskabets finansielle interesser, 
jf. finansforordningens artikel [93, stk. 1, 
litra e)], eller at et europæisk politisk parti 
ikke har overholdt minimumsreglerne for 
internt demokrati, jf. artikel 4, stk. 2, kan 
det pågældende europæiske politiske parti 
eller den pågældende europæiske politiske 
fond fjernes fra registret, fortabe sin status 
i henhold til artikel 22 eller få enhver 
gældende beslutning om EU-midler 
modtaget i henhold til denne forordning 
trukket tilbage eller enhver gældende aftale 
om en sådan finansiering bragt til ophør, 
og alle EU-midler krævet tilbagebetalt, 
herunder ubrugte EU-midler fra tidligere 
år.

Or. fr

Ændringsforslag 331
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis Europa-Parlamentet i henhold til 
artikel 7, stk. 2, finder, at et europæisk 
politisk parti eller en europæisk politisk 

1. Hvis Kommissionen i henhold til artikel 
7, stk. 2, finder, at et europæisk politisk 
parti eller en europæisk politisk fond ikke 
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fond ikke har respekteret de værdier, som 
Unionen bygger på, eller som ved en 
retskraftig dom er dømt for ulovlige 
aktiviteter, der skader Fællesskabets 
finansielle interesser, jf. 
finansforordningens artikel [93, stk. 1, litra 
e)], eller at et europæisk politisk parti ikke 
har overholdt minimumsreglerne for internt 
demokrati, jf. artikel 4, stk. 2, kan det 
pågældende europæiske politiske parti eller 
den pågældende europæiske politiske fond 
fjernes fra registret, fortabe sin status i 
henhold til artikel 22 eller få enhver 
gældende beslutning om EU-midler 
modtaget i henhold til denne forordning 
trukket tilbage eller enhver gældende aftale 
om en sådan finansiering bragt til ophør, 
og alle EU-midler krævet tilbagebetalt, 
herunder ubrugte EU-midler fra tidligere 
år.

har respekteret de værdier, som Unionen 
bygger på, eller som ved en retskraftig dom 
er dømt for ulovlige aktiviteter, der skader 
Fællesskabets finansielle interesser, jf. 
finansforordningens artikel [93, stk. 1, litra 
e)], eller at et europæisk politisk parti ikke 
har overholdt minimumsreglerne for internt 
demokrati, jf. artikel 4, stk. 2, kan det 
pågældende europæiske politiske parti eller 
den pågældende europæiske politiske fond 
fjernes fra registret, fortabe sin status i 
henhold til artikel 22 eller få enhver 
gældende beslutning om EU-midler 
modtaget i henhold til denne forordning 
trukket tilbage eller enhver gældende aftale 
om en sådan finansiering bragt til ophør, 
og alle EU-midler krævet tilbagebetalt, 
herunder ubrugte EU-midler fra tidligere 
år.

Or. pt

Ændringsforslag 332
György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis Europa-Parlamentet i henhold til 
artikel 7, stk. 2, finder, at et europæisk 
politisk parti eller en europæisk politisk 
fond ikke har respekteret de værdier, som 
Unionen bygger på, eller som ved en 
retskraftig dom er dømt for ulovlige 
aktiviteter, der skader Fællesskabets 
finansielle interesser, jf. 
finansforordningens artikel [93, stk. 1, litra 
e)], eller at et europæisk politisk parti ikke 
har overholdt minimumsreglerne for internt 
demokrati, jf. artikel 4, stk. 2, kan det 
pågældende europæiske politiske parti eller 
den pågældende europæiske politiske fond 
fjernes fra registret, fortabe sin status i 

1. Hvis Europa-Parlamentet i henhold til 
artikel 7, stk. 2, finder, at et europæisk 
politisk parti eller en europæisk politisk 
fond ikke har respekteret de værdier, som 
Unionen bygger på, eller som ved en 
retskraftig dom er dømt for ulovlige 
aktiviteter, der skader Fællesskabets 
finansielle interesser, jf. 
finansforordningens artikel [93, stk. 1, litra 
e)], eller at et europæisk politisk parti ikke 
har overholdt minimumsreglerne for internt 
demokrati, jf. artikel 4, stk. 2, kan det 
pågældende europæiske politiske parti eller 
den pågældende europæiske politiske fond 
få en irettesættelse eller en bøde eller blive 
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henhold til artikel 22 eller få enhver 
gældende beslutning om EU-midler 
modtaget i henhold til denne forordning 
trukket tilbage eller enhver gældende aftale 
om en sådan finansiering bragt til ophør, 
og alle EU-midler krævet tilbagebetalt, 
herunder ubrugte EU-midler fra tidligere 
år.

slettet fra registret og således fortabe sin 
status i henhold til artikel 22 eller få enhver 
gældende beslutning om EU-midler 
modtaget i henhold til denne forordning 
trukket tilbage eller enhver gældende aftale 
om en sådan finansiering bragt til ophør, 
og alle EU-midler krævet tilbagebetalt, 
herunder ubrugte EU-midler fra tidligere 
år.

Or. en

Ændringsforslag 333
Alain Lamassoure

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Europa-Parlamentet pålægger et 
europæisk politisk parti eller en europæisk 
politisk fond en bøde i henhold til en 
fastsat skala:

2. Europa-Parlamentet pålægger med et 
stemmeflertal på tre fjerdele af de afgivne 
stemmer og efter at have hørt det i artikel 
7, stk. 2, nævnte udvalg et europæisk 
politisk parti eller en europæisk politisk 
fond en bøde i henhold til en fastsat skala:

Or. fr

Ændringsforslag 334
Andrew Duff

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Europa-Parlamentet pålægger et 
europæisk politisk parti eller en europæisk 
politisk fond en bøde i henhold til en 
fastsat skala:

2. Europa-Parlamentet pålægger et 
europæisk politisk parti eller en europæisk 
politisk fond en bøde i henhold til en skala, 
der fastsættes ved en delegeret retsakt:

Or. en
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Ændringsforslag 335
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Europa-Parlamentet pålægger et 
europæisk politisk parti eller en europæisk 
politisk fond en bøde i henhold til en 
fastsat skala:

2. Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig pålægger et 
europæisk politisk parti eller en europæisk 
politisk fond en bøde i henhold til en 
fastsat skala:

Or. en

Ændringsforslag 336
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Europa-Parlamentet pålægger et 
europæisk politisk parti eller en europæisk 
politisk fond en bøde i henhold til en 
fastsat skala:

2. Kommissionen pålægger et europæisk 
politisk parti eller en europæisk politisk 
fond en bøde i henhold til en fastsat skala:

Or. pt

Ændringsforslag 337
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i tilfælde af manglende indberetning 
ifølge artikel 6, stk. 6 og 7, eller hvis 
Europa-Parlamentet finder, at det 

b) i tilfælde af manglende indberetning 
ifølge artikel 6, stk. 6 og 7, eller hvis Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
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europæiske politiske parti eller den 
europæiske politiske fond på et tidspunkt 
forsætligt har fremsat ukorrekte eller 
misvisende oplysninger

Svig finder, at det europæiske politiske 
parti eller den europæiske politiske fond på 
et tidspunkt forsætligt har fremsat 
ukorrekte eller misvisende oplysninger

Or. en

Ændringsforslag 338
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i tilfælde af manglende indberetning 
ifølge artikel 6, stk. 6 og 7, eller hvis 
Europa-Parlamentet finder, at det 
europæiske politiske parti eller den 
europæiske politiske fond på et tidspunkt 
forsætligt har fremsat ukorrekte eller 
misvisende oplysninger

b) i tilfælde af manglende indberetning 
ifølge artikel 6, stk. 6 og 7, eller hvis 
Kommissionen finder, at det europæiske 
politiske parti eller den europæiske 
politiske fond på et tidspunkt forsætligt har 
fremsat ukorrekte eller misvisende 
oplysninger

Or. pt

Ændringsforslag 339
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) hvis et medlem skifter politisk parti i 
en valgperiode

Or. fr

Ændringsforslag 340
Paulo Rangel
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Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvis listen over donorer og deres 
tilsvarende gaver i henhold til artikel 15, 
stk. 2, ikke er fremsendt til Europa-
Parlamentet, eller hvis gaver ikke er 
indberettet i henhold til artikel 15, stk. 3 og 
4

d) hvis listen over donorer og deres 
tilsvarende gaver i henhold til artikel 15, 
stk. 2, ikke er fremsendt til Kommissionen, 
eller hvis gaver ikke er indberettet i 
henhold til artikel 15, stk. 3 og 4

Or. pt

Ændringsforslag 341
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når Europa-Parlamentet fastsætter 
størrelsen af en bøde, der pålægges et 
europæisk politisk parti eller en europæisk 
politisk fond i medfør af stk. 2, tages der 
hensyn til overtrædelsens alvor og dens 
varighed og eventuelle gentagelser, hvor 
lang tid der er gået, forsæt eller graden af 
uagtsomhed og de foranstaltninger, der er 
truffet for at overholde betingelser og krav 
i denne forordning. Alle bøder skal være 
effektive og have afskrækkende virkning 
og må ikke overstige 10 % af det 
omhandlede europæiske politiske partis 
eller den omhandlede europæiske politiske 
fonds årsbudget i det år, sanktionen 
pålægges.

3. Når Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig fastsætter størrelsen 
af en bøde, der pålægges et europæisk 
politisk parti eller en europæisk politisk 
fond i medfør af stk. 2, tages der hensyn til 
overtrædelsens alvor og dens varighed og 
eventuelle gentagelser, hvor lang tid der er 
gået, forsæt eller graden af uagtsomhed og 
de foranstaltninger, der er truffet for at 
overholde betingelser og krav i denne 
forordning. Alle bøder skal være effektive 
og have afskrækkende virkning og må ikke 
overstige 10 % af det omhandlede 
europæiske politiske partis eller den 
omhandlede europæiske politiske fonds 
årsbudget i det år, sanktionen pålægges.

Or. en

Ændringsforslag 342
Rainer Wieland
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Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når Europa-Parlamentet fastsætter 
størrelsen af en bøde, der pålægges et 
europæisk politisk parti eller en europæisk 
politisk fond i medfør af stk. 2, tages der 
hensyn til overtrædelsens alvor og dens 
varighed og eventuelle gentagelser, hvor 
lang tid der er gået, forsæt eller graden af 
uagtsomhed og de foranstaltninger, der er 
truffet for at overholde betingelser og krav 
i denne forordning. Alle bøder skal være 
effektive og have afskrækkende virkning 
og må ikke overstige 10 % af det 
omhandlede europæiske politiske partis 
eller den omhandlede europæiske politiske 
fonds årsbudget i det år, sanktionen 
pålægges.

3. Når Europa-Parlamentet fastsætter 
størrelsen af en bøde, der pålægges et 
europæisk politisk parti eller en europæisk 
politisk fond i medfør af stk. 2, tages der 
hensyn til overtrædelsens alvor og dens 
varighed og eventuelle gentagelser, hvor 
lang tid der er gået, forsæt eller graden af 
uagtsomhed og de foranstaltninger, der er 
truffet for at overholde betingelser og krav 
i denne forordning, og samtidig sikres, at 
bøden beløber sig til mindst det dobbelte 
af værdien af den opnåede fordel. Alle 
bøder skal være effektive og have 
afskrækkende virkning og må ikke 
overstige 10 % af det omhandlede 
europæiske politiske partis eller den 
omhandlede europæiske politiske fonds 
årsbudget i det år, sanktionen pålægges. 
Under visse omstændigheder kan bøden 
betales i passende afdrag.

Or. de

Ændringsforslag 343
Zita Gurmai, Jo Leinen

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når Europa-Parlamentet fastsætter 
størrelsen af en bøde, der pålægges et 
europæisk politisk parti eller en europæisk 
politisk fond i medfør af stk. 2, tages der 
hensyn til overtrædelsens alvor og dens 
varighed og eventuelle gentagelser, hvor 
lang tid der er gået, forsæt eller graden af 
uagtsomhed og de foranstaltninger, der er 
truffet for at overholde betingelser og krav 
i denne forordning. Alle bøder skal være 

3. Når Europa-Parlamentet fastsætter 
størrelsen af en bøde, der pålægges et 
europæisk politisk parti eller en europæisk 
politisk fond i medfør af stk. 2, tages der 
hensyn til overtrædelsens alvor og dens 
varighed og eventuelle gentagelser, hvor 
lang tid der er gået, forsæt eller graden af 
uagtsomhed samt det hensigtsmæssige i og 
det tidsmæssige forløb for de 
foranstaltninger, der er truffet af det 
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effektive og have afskrækkende virkning 
og må ikke overstige 10 % af det 
omhandlede europæiske politiske partis 
eller den omhandlede europæiske politiske 
fonds årsbudget i det år, sanktionen 
pålægges.

europæiske politiske parti eller den 
europæiske politiske fond for at overholde 
betingelser og krav i denne forordning. 
Alle bøder skal være effektive og have 
afskrækkende virkning og må ikke 
overstige 10 % af det omhandlede 
europæiske politiske partis eller den 
omhandlede europæiske politiske fonds 
årsbudget i det år, sanktionen pålægges.

Or. en

Ændringsforslag 344
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når Europa-Parlamentet fastsætter 
størrelsen af en bøde, der pålægges et
europæisk politisk parti eller en europæisk 
politisk fond i medfør af stk. 2, tages der 
hensyn til overtrædelsens alvor og dens 
varighed og eventuelle gentagelser, hvor 
lang tid der er gået, forsæt eller graden af 
uagtsomhed og de foranstaltninger, der er
truffet for at overholde betingelser og krav 
i denne forordning. Alle bøder skal være 
effektive og have afskrækkende virkning 
og må ikke overstige 10 % af det 
omhandlede europæiske politiske partis 
eller den omhandlede europæiske politiske 
fonds årsbudget i det år, sanktionen 
pålægges.

3. Når Kommissionen fastsætter størrelsen 
af en bøde, der pålægges et europæisk 
politisk parti eller en europæisk politisk 
fond i medfør af stk. 2, tages der hensyn til 
overtrædelsens alvor og dens varighed og 
eventuelle gentagelser, hvor lang tid der er 
gået, forsæt eller graden af uagtsomhed og 
de foranstaltninger, der er truffet for at 
overholde betingelser og krav i denne 
forordning. Alle bøder skal være effektive 
og have afskrækkende virkning og må ikke 
overstige 10 % af det omhandlede 
europæiske politiske partis eller den 
omhandlede europæiske politiske fonds 
årsbudget i det år, sanktionen pålægges.

Or. pt

Ændringsforslag 345
Manfred Weber

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Et europæisk politisk parti eller en 
europæisk politisk fond, som efter en 
overtrædelse som beskrevet i stk. 2, litra a), 
ikke indfører de foranstaltninger, Europa-
Parlamentet kræver for at rette op på 
situationen, selv om partiet eller fonden har 
haft mulighed derfor, jf. artikel 23, kan 
fjernes fra registret og fortabe sin status i 
henhold til artikel 11, og få enhver 
gældende beslutning om EU-midler 
modtaget i henhold til denne forordning 
trukket tilbage eller enhver gældende aftale 
om en sådan finansiering bragt til ophør, 
og alle EU-midler krævet tilbagebetalt, 
herunder ubrugte EU-midler fra tidligere 
år.

4. Hvis et europæisk politisk parti eller en 
europæisk politisk fond efter en 
overtrædelse som beskrevet i stk. 2, litra a), 
ikke indfører de foranstaltninger, Europa-
Parlamentet kræver for at rette op på 
situationen, selv om partiet eller fonden har 
haft mulighed derfor, jf. artikel 23, kan 
enhver gældende beslutning om EU-midler 
modtaget i henhold til denne forordning 
blive trukket tilbage eller enhver gældende 
aftale om en sådan finansiering blive bragt 
til ophør, og alle EU-midler kan blive 
krævet tilbagebetalt, herunder ubrugte EU-
midler fra tidligere år.

Or. de

Begrundelse

En logisk konsekvens af ændringsforslaget til artikel 7, stk. 2, første afsnit. 

.

Ændringsforslag 346
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Et europæisk politisk parti eller en 
europæisk politisk fond, som efter en 
overtrædelse som beskrevet i stk. 2, litra a), 
ikke indfører de foranstaltninger, Europa-
Parlamentet kræver for at rette op på 
situationen, selv om partiet eller fonden har 
haft mulighed derfor, jf. artikel 23, kan 
fjernes fra registret og fortabe sin status i 
henhold til artikel 11, og få enhver 
gældende beslutning om EU-midler 

4. Et europæisk politisk parti eller en 
europæisk politisk fond, som efter en 
overtrædelse som beskrevet i stk. 2, litra a), 
ikke indfører de foranstaltninger, 
Kommissionen kræver for at rette op på 
situationen, selv om partiet eller fonden har 
haft mulighed derfor, jf. artikel 23, kan 
fjernes fra registret og fortabe sin status i 
henhold til artikel 11, og få enhver 
gældende beslutning om EU-midler 
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modtaget i henhold til denne forordning 
trukket tilbage eller enhver gældende aftale 
om en sådan finansiering bragt til ophør, 
og alle EU-midler krævet tilbagebetalt, 
herunder ubrugte EU-midler fra tidligere 
år.

modtaget i henhold til denne forordning 
trukket tilbage eller enhver gældende aftale 
om en sådan finansiering bragt til ophør, 
og alle EU-midler krævet tilbagebetalt, 
herunder ubrugte EU-midler fra tidligere 
år.

Or. pt

Ændringsforslag 347
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Et europæisk politisk parti eller en 
europæisk politisk fond kan endvidere 
udelukkes fra tildeling af midler i op til 
fem år, hvis den ansvarlige 
anvisningsberettigede finder, at partiet eller 
fonden i forbindelse med udøvelsen af 
deres erhverv har begået en alvorlig fejl, jf. 
finansforordningen artikel [93, stk. 1, litra 
c)].

6. Et europæisk politisk parti eller en 
europæisk politisk fond kan endvidere 
udelukkes fra tildeling af midler i op til tre 
år, hvis den ansvarlige 
anvisningsberettigede finder, at partiet eller 
fonden i forbindelse med udøvelsen af 
deres erhverv har begået en alvorlig fejl, jf. 
finansforordningen artikel [93, stk. 1, litra 
c)].

Or. en

Ændringsforslag 348
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De sanktioner, der pålægges i medfør af 
denne artikel, finder anvendelse på alle 
europæiske politiske partier og europæiske 
politiske fonde, uanset om de modtager 
EU-midler. Den anvisningsberettigede kan 
pålægge ethvert europæisk politisk parti og 
enhver europæisk politisk fond 

7. De sanktioner, der pålægges i medfør af 
denne artikel, finder kun anvendelse på de
europæiske politiske partier og europæiske 
politiske fonde, der modtager EU-midler. 
Den anvisningsberettigede kan pålægge 
ethvert europæisk politisk parti og enhver 
europæisk politisk fond administrative 
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administrative og/eller finansielle 
sanktioner i henhold til 
finansforordningens artikel [96, stk. 2] og 
artikel [145] i
gennemførelsesbestemmelserne, hvis de 
befinder sig i en af de situationer, der er 
nævnt i finansforordningens artikel [96, 
stk. 1], som ikke er dækket af ovennævnte 
stykker.

og/eller finansielle sanktioner i henhold til 
finansforordningens artikel [96, stk. 2] og 
artikel [145] i 
gennemførelsesbestemmelserne, hvis de 
befinder sig i en af de situationer, der er 
nævnt i finansforordningens artikel [96, 
stk. 1], som ikke er dækket af ovennævnte 
stykker.

Or. en

Ændringsforslag 349
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Før Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig træffer sin 
beslutning, rådfører det sig med udvalget 
af uafhængige fremtrædende personer, 
som skal afgive sin begrundede udtalelse 
senest en måned efter modtagelsen af 
anmodningen om udtalelsen. Den 
begrundede udtalelse fra udvalget af 
uafhængige fremtrædende personer er 
offentlig.

Or. en

Ændringsforslag 350
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Før der træffes en endelig beslutning om 
sanktionerne ifølge artikel 22, skal 
Europa-Parlamentet give det europæiske 

1. Før der træffes en endelig beslutning om 
sanktionerne ifølge artikel 22, skal Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
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politiske parti eller den europæiske 
politiske fond mulighed for at fremsætte 
sine bemærkninger og, hvis det er relevant, 
indføre de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at rette op på situationen 
inden for en rimelig tidsfrist.

Svig give det europæiske politiske parti 
eller den europæiske politiske fond 
mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger og, hvis det er relevant, 
indføre de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at rette op på situationen 
inden for en rimelig tidsfrist.

Or. en

Ændringsforslag 351
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Før der træffes en endelig beslutning om 
sanktionerne ifølge artikel 22, skal Europa-
Parlamentet give det europæiske politiske 
parti eller den europæiske politiske fond 
mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger og, hvis det er relevant, 
indføre de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at rette op på situationen 
inden for en rimelig tidsfrist.

1. Før der træffes en endelig beslutning om 
sanktionerne ifølge artikel 22, skal Europa-
Parlamentet anmode det rådgivende 
udvalg om regulering vedrørende 
europæiske politiske partier som 
omhandlet i artikel 6, stk. 4a, om en 
udtalelse og give det europæiske politiske 
parti eller den europæiske politiske fond 
mulighed for at fremsætte sine 
bemærkninger og, hvis det er relevant, 
indføre de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at rette op på situationen 
inden for en rimelig tidsfrist.

Or. en

Ændringsforslag 352
Rainer Wieland

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Før der træffes en endelig beslutning om 
sanktionerne ifølge artikel 22, skal 

1. Før der træffes en endelig beslutning om 
en foranstaltning ifølge artikel 7 eller 
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Europa-Parlamentet give det europæiske 
politiske parti eller den europæiske 
politiske fond mulighed for at fremsætte 
sine bemærkninger og, hvis det er relevant, 
indføre de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at rette op på situationen 
inden for en rimelig tidsfrist.

sanktionerne ifølge artikel 22, skal det 
europæiske politiske parti eller den
europæiske politiske fond have mulighed 
for at fremsætte sine bemærkninger og, 
hvis det er relevant, indføre de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
rette op på situationen inden for en rimelig 
tidsfrist.

Or. de

Ændringsforslag 353
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Før der træffes en endelig beslutning om 
sanktionerne ifølge artikel 22, skal 
Europa-Parlamentet give det europæiske 
politiske parti eller den europæiske 
politiske fond mulighed for at fremsætte 
sine bemærkninger og, hvis det er relevant, 
indføre de foranstaltninger, der er
nødvendige for at rette op på situationen 
inden for en rimelig tidsfrist.

1. Før der træffes en endelig beslutning om 
sanktionerne ifølge artikel 22, skal 
Kommissionen give det europæiske 
politiske parti eller den europæiske 
politiske fond mulighed for at fremsætte 
sine bemærkninger og, hvis det er relevant, 
indføre de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at rette op på situationen 
inden for en rimelig tidsfrist.

Or. pt

Ændringsforslag 354
Andrew Duff

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Europa-Parlamentet finder det 
nødvendigt, kan det høre enten fysiske eller 
juridiske personer, herunder klagere som 
nævnt i artikel 7, stk. 3.

2. Før Europa-Parlamentet træffer en 
endelig beslutning, rådfører det sig med 
udvalget af uafhængige fremtrædende 
personer. Hvis Europa-Parlamentet finder 
det nødvendigt, kan det høre enten fysiske 
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eller juridiske personer, herunder klagere 
som nævnt i artikel 7, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 355
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Europa-Parlamentet finder det 
nødvendigt, kan det høre enten fysiske eller 
juridiske personer, herunder klagere som 
nævnt i artikel 7, stk. 3.

2. Hvis Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig finder det nødvendigt, 
kan det høre enten fysiske eller juridiske 
personer, herunder klagere som nævnt i 
artikel 7, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 356
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Europa-Parlamentet finder det 
nødvendigt, kan det høre enten fysiske eller 
juridiske personer, herunder klagere som 
nævnt i artikel 7, stk. 3.

2. Hvis Kommissionen finder det 
nødvendigt, kan det høre enten fysiske eller 
juridiske personer, herunder klagere som 
nævnt i artikel 7, stk. 3.

Or. pt

Ændringsforslag 357
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) navne og statut for alle registrerede 
europæiske politiske partier og europæiske 
politiske fonde sammen med de 
dokumenter, der er indgivet sammen med 
ansøgningen om registrering i medfør af 
artikel 6, stk. 3, senest fire uger efter, 
Europa-Parlamentet har vedtaget sin 
beslutning og efter den dato alle ændringer, 
der indberettes til Europa-Parlamentet i 
medfør af artikel 6, stk. 6 og 7

a) navne og statut for alle registrerede 
europæiske politiske partier og europæiske 
politiske fonde sammen med de 
dokumenter, der er indgivet sammen med 
ansøgningen om registrering i medfør af 
artikel 6, stk. 3, senest fire uger efter, Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig har vedtaget sin beslutning og efter 
den dato alle ændringer, der indberettes til 
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse 
af Svig i medfør af artikel 6, stk. 6 og 7

Or. en

Ændringsforslag 358
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) navne og statut for alle registrerede 
europæiske politiske partier og europæiske 
politiske fonde sammen med de 
dokumenter, der er indgivet sammen med 
ansøgningen om registrering i medfør af 
artikel 6, stk. 3, senest fire uger efter, 
Europa-Parlamentet har vedtaget sin 
beslutning og efter den dato alle ændringer, 
der indberettes til Europa-Parlamentet i 
medfør af artikel 6, stk. 6 og 7

a) navne og statut for alle registrerede 
europæiske politiske partier og europæiske 
politiske fonde sammen med de 
dokumenter, der er indgivet sammen med 
ansøgningen om registrering i medfør af 
artikel 6, stk. 3, senest fire uger efter, 
Kommissionen har vedtaget sin beslutning 
og efter den dato alle ændringer, der 
indberettes til Kommissionen i medfør af
artikel 6, stk. 6 og 7

Or. pt

Ændringsforslag 359
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en liste over de ansøgninger, der ikke er 
blevet godkendt, sammen med de 
dokumenter, der er indgivet sammen med 
ansøgningen om registrering, jf. artikel 6, 
stk. 3, og begrundelsen for afvisning, 
senest fire uger efter Europa-Parlamentet
har vedtaget sin beslutning

b) en liste over de ansøgninger, der ikke er 
blevet godkendt, sammen med de 
dokumenter, der er indgivet sammen med 
ansøgningen om registrering, jf. artikel 6, 
stk. 3, og begrundelsen for afvisning, 
senest fire uger efter Det Europæiske 
Kontor for Bekæmpelse af Svig har 
vedtaget sin beslutning

Or. en

Ændringsforslag 360
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en liste over de ansøgninger, der ikke er 
blevet godkendt, sammen med de 
dokumenter, der er indgivet sammen med 
ansøgningen om registrering, jf. artikel 6, 
stk. 3, og begrundelsen for afvisning, 
senest fire uger efter Europa-Parlamentet
har vedtaget sin beslutning

b) en liste over de ansøgninger, der ikke er 
blevet godkendt, sammen med de 
dokumenter, der er indgivet sammen med 
ansøgningen om registrering, jf. artikel 6, 
stk. 3, og begrundelsen for afvisning, 
senest fire uger efter Kommissionen har 
vedtaget sin beslutning

Or. pt

Ændringsforslag 361
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) årsregnskaberne og rapporter fra 
eksterne revisorer, jf. artikel 19, stk. 1, og 
for europæiske politiske fondes 
vedkommende endelige rapporter om 

d) årsregnskaberne og rapporter fra 
eksterne revisorer, jf. artikel 19, stk. 1, og 
for europæiske politiske fondes 
vedkommende endelige rapporter om 
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gennemførelsen af arbejdsprogrammet gennemførelsen af arbejdsprogrammet; 
disse oplysninger offentliggøres senest 
seks uger efter, at de er modtaget, med 
alle finansielle oplysninger angivet i 
sammenlignelige, tabelbaserede formater, 
herunder som åbne data

Or. en

Ændringsforslag 362
Andrew Duff

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) navne på donorer og deres tilsvarende 
gaver, som de europæiske politiske partier 
og europæiske politiske fonde har 
indberettet i henhold til artikel 15, stk. 2, 3 
og 4, bortset fra gaver fra fysiske personer, 
der ikke overstiger 1 000 EUR pr. år og pr. 
donor, idet disse indberettes som "mindre 
gaver"

e) navne på donorer og deres tilsvarende 
gaver, som de europæiske politiske partier 
og europæiske politiske fonde har 
indberettet i henhold til artikel 15, stk. 2, 3 
og 4, bortset fra gaver fra fysiske personer, 
der ikke overstiger 5 000 EUR pr. år og pr. 
donor, idet disse indberettes som "mindre 
gaver"

Or. en

Ændringsforslag 363
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) navne på donorer og deres tilsvarende 
gaver, som de europæiske politiske partier 
og europæiske politiske fonde har 
indberettet i henhold til artikel 15, stk. 2, 3 
og 4, bortset fra gaver fra fysiske personer, 
der ikke overstiger 1 000 EUR pr. år og pr. 
donor, idet disse indberettes som "mindre 
gaver"

e) navne på donorer og deres tilsvarende 
gaver, som de europæiske politiske partier 
og europæiske politiske fonde har 
indberettet i henhold til artikel 15, stk. 2, 3 
og 4, bortset fra gaver fra fysiske personer, 
der ikke overstiger 1 000 EUR pr. år og pr. 
donor, idet disse indberettes som "mindre 
gaver"; disse oplysninger offentliggøres 
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senest seks uger efter, at de er modtaget, 
med alle finansielle oplysninger angivet i 
sammenlignelige, tabelbaserede formater, 
herunder som åbne data

Or. en

Ændringsforslag 364
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) navne på donorer og deres tilsvarende 
gaver, som de europæiske politiske partier 
og europæiske politiske fonde har 
indberettet i henhold til artikel 15, stk. 2, 3 
og 4, bortset fra gaver fra fysiske personer, 
der ikke overstiger 1 000 EUR pr. år og pr. 
donor, idet disse indberettes som "mindre 
gaver"

e) navne på donorer og deres tilsvarende 
gaver, som de europæiske politiske partier 
og europæiske politiske fonde har 
indberettet i henhold til artikel 15, stk. 2, 3 
og 4, bortset fra gaver fra fysiske personer, 
der ikke overstiger 500 EUR pr. år og pr. 
donor, idet disse indberettes som "mindre 
gaver"

Or. de

Ændringsforslag 365
Andrew Duff

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) de bidrag, der er nævnt i artikel 15, stk. 7 
og 8, som de europæiske politiske partier 
og europæiske politiske fonde har 
indberettet i medfør af artikel 15, stk. 2, 
herunder også identiteten på de 
medlemmer, der har ydet bidragene, bortset 
fra bidrag fra fysiske personer, der ikke 
overstiger 1 000 EUR pr. år og pr. medlem, 
idet disse indberettes som "mindre bidrag"

f) de bidrag, der er nævnt i artikel 15, stk. 7 
og 8, som de europæiske politiske partier 
og europæiske politiske fonde har 
indberettet i medfør af artikel 15, stk. 2, 
herunder også identiteten på de 
medlemmer, der har ydet bidragene, bortset 
fra bidrag fra fysiske personer, der ikke 
overstiger 5 000 EUR pr. år og pr. medlem, 
idet disse indberettes som "mindre bidrag"
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Or. en

Ændringsforslag 366
Helmut Scholz

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) de bidrag, der er nævnt i artikel 15, stk. 7 
og 8, som de europæiske politiske partier 
og europæiske politiske fonde har 
indberettet i medfør af artikel 15, stk. 2, 
herunder også identiteten på de 
medlemmer, der har ydet bidragene, bortset 
fra bidrag fra fysiske personer, der ikke 
overstiger 1 000 EUR pr. år og pr. medlem, 
idet disse indberettes som "mindre bidrag"

f) de bidrag, der er nævnt i artikel 15, stk. 7 
og 8, som de europæiske politiske partier 
og europæiske politiske fonde har 
indberettet i medfør af artikel 15, stk. 2, 
herunder også identiteten på de 
medlemmer, der har ydet bidragene, bortset 
fra bidrag fra fysiske personer, der ikke 
overstiger 500 EUR pr. år og pr. medlem, 
idet disse indberettes som "mindre bidrag"

Or. de

Ændringsforslag 367
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) nærmere oplysninger om og begrundelse 
for endelige beslutninger, som Europa-
Parlamentet har truffet i medfør af artikel 
22, herunder eventuelt udtalelser vedtaget 
af udvalget af uafhængige fremtrædende 
personer i henhold til artikel 7, stk. 2, 
under behørig hensyntagen til 
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 
45/2001

g) nærmere oplysninger om og begrundelse 
for endelige beslutninger, som Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig har truffet i medfør af artikel 22, 
herunder eventuelt udtalelser vedtaget af 
udvalget af uafhængige fremtrædende 
personer i henhold til artikel 7, stk. 2, 
under behørig hensyntagen til 
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 
45/2001

Or. en
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Ændringsforslag 368
Manfred Weber

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) nærmere oplysninger om og begrundelse 
for endelige beslutninger, som Europa-
Parlamentet har truffet i medfør af artikel 
22, herunder eventuelt udtalelser vedtaget 
af udvalget af uafhængige fremtrædende 
personer i henhold til artikel 7, stk. 2,
under behørig hensyntagen til 
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 
45/2001

g) nærmere oplysninger om og begrundelse 
for endelige beslutninger, som Europa-
Parlamentet har truffet i medfør af artikel 
22 under behørig hensyntagen til 
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 
45/2001

Or. de

Begrundelse

En logisk konsekvens af ændringsforslaget til artikel 7, stk. 2, andet afsnit.

Ændringsforslag 369
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) nærmere oplysninger om og begrundelse 
for endelige beslutninger, som Europa-
Parlamentet har truffet i medfør af artikel 
22, herunder eventuelt udtalelser vedtaget 
af udvalget af uafhængige fremtrædende 
personer i henhold til artikel 7, stk. 2, 
under behørig hensyntagen til 
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 
45/2001

g) nærmere oplysninger om og begrundelse 
for endelige beslutninger, som 
Kommissionen har truffet i medfør af 
artikel 22, herunder eventuelt udtalelser 
vedtaget af udvalget af uafhængige 
fremtrædende personer i henhold til artikel 
7, stk. 2, under behørig hensyntagen til 
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 
45/2001

Or. pt
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Ændringsforslag 370
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) Europa-Parlamentets
evalueringsrapport om anvendelsen af 
denne forordning samt om de finansierede 
aktiviteter, jf. artikel 27.

j) Kommissionens evalueringsrapport om 
anvendelsen af denne forordning samt om 
de finansierede aktiviteter, jf. artikel 27.

Or. pt

Ændringsforslag 371
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Alle oplysninger, som registret 
offentliggør i medfør af stk. 1, litra c)-g), 
skal forblive offentligt tilgængelige på 
websitet i mindst fem år.

Or. en

Ændringsforslag 372
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra listen over et europæisk politisk 
partis medlemmer, der er vedlagt som bilag 
til partiets statut, jf. artikel 4, stk. 2, og 
ajourført i henhold til artikel 6, stk. 7, 
offentliggør Europa-Parlamentet det 
samlede antal medlemmer, identiteten på 

2. Fra listen over et europæisk politisk 
partis medlemmer, der er vedlagt som bilag 
til partiets statut, jf. artikel 4, stk. 2, og 
ajourført i henhold til artikel 6, stk. 7, 
offentliggør Europa-Parlamentet det 
samlede antal medlemmer, identiteten på 
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de juridiske personer, der er medlemmer, 
samt navnene på de fysiske personer, der 
udtrykkeligt har givet deres samtykke til 
offentliggørelsen. Europæiske politiske 
partier skal systematisk anmode om dette 
samtykke hos alle fysiske personer, der er 
medlemmer.

de juridiske og fysiske personer, der er 
medlemmer. Disse oplysninger 
offentliggøres uden forudgående 
tilladelse.

Or. en

Ændringsforslag 373
Andrew Duff

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra listen over et europæisk politisk 
partis medlemmer, der er vedlagt som 
bilag til partiets statut, jf. artikel 4, stk. 2, 
og ajourført i henhold til artikel 6, stk. 7, 
offentliggør Europa-Parlamentet det 
samlede antal medlemmer, identiteten på 
de juridiske personer, der er medlemmer, 
samt navnene på de fysiske personer, der 
udtrykkeligt har givet deres samtykke til 
offentliggørelsen. Europæiske politiske 
partier skal systematisk anmode om dette 
samtykke hos alle fysiske personer, der er 
medlemmer.

2. Europa-Parlamentet offentliggør listen 
over de til et europæisk politisk parti 
knyttede medlemspartier, der er vedlagt 
som bilag til partiets statut, jf. artikel 4, stk. 
2, og ajourført i henhold til artikel 6, stk. 7. 

Or. en

Ændringsforslag 374
Manfred Weber

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra listen over et europæisk politisk 
partis medlemmer, der er vedlagt som bilag 

2. Fra listen over et europæisk politisk 
partis medlemmer, der er vedlagt som bilag 
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til partiets statut, jf. artikel 4, stk. 2, og 
ajourført i henhold til artikel 6, stk. 7, 
offentliggør Europa-Parlamentet det 
samlede antal medlemmer, identiteten på 
de juridiske personer, der er medlemmer, 
samt navnene på de fysiske personer, der 
udtrykkeligt har givet deres samtykke til 
offentliggørelsen. Europæiske politiske 
partier skal systematisk anmode om dette 
samtykke hos alle fysiske personer, der er 
medlemmer.

til partiets statut, jf. artikel 4, stk. 2, og 
ajourført i henhold til artikel 6, stk. 7, 
offentliggør Europa-Parlamentet det 
samlede antal medlemmer og identiteten på 
de juridiske personer, der er medlemmer.

Or. de

Begrundelse

Jf. ændringsforslag til artikel 4, stk. 2, litra a).

Ændringsforslag 375
Zita Gurmai

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra listen over et europæisk politisk 
partis medlemmer, der er vedlagt som bilag 
til partiets statut, jf. artikel 4, stk. 2, og 
ajourført i henhold til artikel 6, stk. 7, 
offentliggør Europa-Parlamentet det 
samlede antal medlemmer, identiteten på 
de juridiske personer, der er medlemmer, 
samt navnene på de fysiske personer, der 
udtrykkeligt har givet deres samtykke til 
offentliggørelsen. Europæiske politiske 
partier skal systematisk anmode om dette 
samtykke hos alle fysiske personer, der er 
medlemmer.

2. Fra listen over et europæisk politisk 
partis medlemmer, der er vedlagt som bilag 
til partiets statut, jf. artikel 4, stk. 2, og 
ajourført i henhold til artikel 6, stk. 7, 
offentliggør Europa-Parlamentet 
identiteten på de juridiske personer, der er 
medlemmer. De europæiske politiske 
partier og Europa-Parlamentet kan ikke 
offentliggøre navnene på de fysiske 
personer, der er medlemmer, uden at de
udtrykkeligt har givet deres samtykke til 
offentliggørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 376
Helmut Scholz
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Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra listen over et europæisk politisk 
partis medlemmer, der er vedlagt som bilag 
til partiets statut, jf. artikel 4, stk. 2, og 
ajourført i henhold til artikel 6, stk. 7, 
offentliggør Europa-Parlamentet det 
samlede antal medlemmer, identiteten på 
de juridiske personer, der er medlemmer, 
samt navnene på de fysiske personer, der 
udtrykkeligt har givet deres samtykke til 
offentliggørelsen. Europæiske politiske 
partier skal systematisk anmode om dette 
samtykke hos alle fysiske personer, der er 
medlemmer.

2. Fra listen over et europæisk politisk 
partis medlemmer, der er vedlagt som bilag 
til partiets statut, jf. artikel 4, stk. 2, og 
ajourført i henhold til artikel 6, stk. 7, 
offentliggør Europa-Parlamentet det 
samlede antal medlemmer og identiteten på 
de juridiske personer, der er medlemmer.

Or. de

Ændringsforslag 377
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra listen over et europæisk politisk 
partis medlemmer, der er vedlagt som bilag 
til partiets statut, jf. artikel 4, stk. 2, og 
ajourført i henhold til artikel 6, stk. 7, 
offentliggør Europa-Parlamentet det 
samlede antal medlemmer, identiteten på 
de juridiske personer, der er medlemmer, 
samt navnene på de fysiske personer, der 
udtrykkeligt har givet deres samtykke til 
offentliggørelsen. Europæiske politiske 
partier skal systematisk anmode om dette 
samtykke hos alle fysiske personer, der er 
medlemmer.

2. Fra listen over et europæisk politisk 
partis medlemmer, der er vedlagt som bilag 
til partiets statut, jf. artikel 4, stk. 2, og 
ajourført i henhold til artikel 6, stk. 7, 
offentliggør Kommissionen det samlede 
antal medlemmer, identiteten på de 
juridiske personer, der er medlemmer, samt 
navnene på de fysiske personer, der 
udtrykkeligt har givet deres samtykke til 
offentliggørelsen. Europæiske politiske 
partier skal systematisk anmode om dette 
samtykke hos alle fysiske personer, der er 
medlemmer.

Or. pt
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Ændringsforslag 378
Andrew Duff

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Europa-Parlamentet offentliggør 
årligt lister over alle de medlemmer af 
Europa-Parlamentet, af nationale 
parlamenter og af regionale parlamenter 
eller forsamlinger, som er medlem af 
europæiske politiske partier, samt deres 
respektive partitilhørsforhold. 

Or. en

Ændringsforslag 379
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Europæiske politiske partier og 
europæiske politiske fonde forsyner i en 
offentlig tilgængelig 
databeskyttelseserklæring alle potentielle 
medlemmer og donorer med de 
oplysninger, der er nævnt i artikel 10 i 
direktiv 95/46/EF og meddeler dem, at 
deres personoplysninger kan blive 
offentliggjort og af revisons- og 
kontrolhensyn kan blive behandlet af 
Europa-Parlamentet, OLAF, 
Revisionsretten, kompetente nationale 
myndigheder og eksterne organer eller 
eksperter, som er bemyndiget af disse. I 
medfør af artikel 11 i forordning (EF) nr. 
45/2001 inddrager Europa-Parlamentet de 
samme oplysninger i indkaldelser af 
[bidrag] eller forslag, jf. artikel 13, stk. 1.

3. Europæiske politiske partier og 
europæiske politiske fonde forsyner i en 
offentlig tilgængelig 
databeskyttelseserklæring alle potentielle 
medlemmer og donorer med de 
oplysninger, der er nævnt i artikel 10 i 
direktiv 95/46/EF og meddeler dem, at 
deres personoplysninger kan blive 
offentliggjort og af revisions- og 
kontrolhensyn kan blive behandlet af 
Europa-Parlamentet, OLAF, 
Revisionsretten, kompetente nationale 
myndigheder og eksterne organer eller 
eksperter, som er bemyndiget af disse. I 
medfør af artikel 11 i forordning (EF) nr. 
45/2001 inddrager Det Europæiske Kontor 
for Bekæmpelse af Svig de samme 
oplysninger i indkaldelser af [bidrag] eller 



PE504.068v01-00 168/180 AM\924360DA.doc

DA

forslag, jf. artikel 13, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 380
Louis Michel

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Europæiske politiske partier og 
europæiske politiske fonde forsyner i en 
offentlig tilgængelig 
databeskyttelseserklæring alle potentielle 
medlemmer og donorer med de 
oplysninger, der er nævnt i artikel 10 i 
direktiv 95/46/EF og meddeler dem, at
deres personoplysninger kan blive 
offentliggjort og af revisons- og 
kontrolhensyn kan blive behandlet af 
Europa-Parlamentet, OLAF, 
Revisionsretten, kompetente nationale 
myndigheder og eksterne organer eller 
eksperter, som er bemyndiget af disse. I 
medfør af artikel 11 i forordning (EF) nr. 
45/2001 inddrager Europa-Parlamentet de 
samme oplysninger i indkaldelser af 
[bidrag] eller forslag, jf. artikel 13, stk. 1.

3. Europæiske politiske partier og 
europæiske politiske fonde forsyner i en 
offentlig tilgængelig 
databeskyttelseserklæring alle potentielle 
medlemmer og donorer med de 
oplysninger, der er nævnt i artikel 10 i 
direktiv 95/46/EF og meddeler dem, at 
deres personoplysninger kan blive 
offentliggjort og af revisions- og 
kontrolhensyn kan blive behandlet af 
Europa-Parlamentet, OLAF, Det Blandede 
Udvalg Europa-
Parlamentet/Revisionsretten, kompetente 
nationale myndigheder og eksterne organer 
eller eksperter, som er bemyndiget af disse. 
I medfør af artikel 11 i forordning (EF) nr. 
45/2001 inddrager Europa-Parlamentet de 
samme oplysninger i indkaldelser af 
[bidrag] eller forslag, jf. artikel 13, stk. 1.

Or. fr

Ændringsforslag 381
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Europæiske politiske partier og 
europæiske politiske fonde forsyner i en 
offentlig tilgængelig 
databeskyttelseserklæring alle potentielle 

3. Europæiske politiske partier og 
europæiske politiske fonde forsyner i en 
offentlig tilgængelig 
databeskyttelseserklæring alle potentielle 
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medlemmer og donorer med de 
oplysninger, der er nævnt i artikel 10 i 
direktiv 95/46/EF og meddeler dem, at 
deres personoplysninger kan blive 
offentliggjort og af revisons- og 
kontrolhensyn kan blive behandlet af 
Europa-Parlamentet, OLAF, 
Revisionsretten, kompetente nationale 
myndigheder og eksterne organer eller 
eksperter, som er bemyndiget af disse. I 
medfør af artikel 11 i forordning (EF) nr. 
45/2001 inddrager Europa-Parlamentet de 
samme oplysninger i indkaldelser af 
[bidrag] eller forslag, jf. artikel 13, stk. 1.

medlemmer og donorer med de 
oplysninger, der er nævnt i artikel 10 i 
direktiv 95/46/EF og meddeler dem, at 
deres personoplysninger kan blive 
offentliggjort og af revisions- og 
kontrolhensyn kan blive behandlet af 
Kommissionen, OLAF, Revisionsretten, 
kompetente nationale myndigheder og 
eksterne organer eller eksperter, som er 
bemyndiget af disse. I medfør af artikel 11 
i forordning (EF) nr. 45/2001 inddrager 
Kommissionen de samme oplysninger i 
indkaldelser af [bidrag] eller forslag, jf. 
artikel 13, stk. 1.

Or. pt

Ændringsforslag 382
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når Europa-Parlamentet og det udvalg, 
der er nævnt i artikel 7, stk. 2, behandler 
personoplysninger i medfør af denne 
forordning, skal de overholde 
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 
45/2001. Med henblik på behandling af 
personoplysninger betragtes de som 
registeransvarlige i henhold til artikel 2, 
litra d), i forordning (EF) nr. 45/2001.

1. Når Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig og det udvalg, der er 
nævnt i artikel 7, stk. 2, behandler 
personoplysninger i medfør af denne 
forordning, skal de overholde 
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 
45/2001. Med henblik på behandling af 
personoplysninger betragtes de som 
registeransvarlige i henhold til artikel 2, 
litra d), i forordning (EF) nr. 45/2001.

Or. en

Ændringsforslag 383
Manfred Weber

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når Europa-Parlamentet og det udvalg, 
der er nævnt i artikel 7, stk. 2, behandler 
personoplysninger i medfør af denne 
forordning, skal de overholde 
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 
45/2001. Med henblik på behandling af 
personoplysninger betragtes de som 
registeransvarlige i henhold til artikel 2, 
litra d), i forordning (EF) nr. 45/2001.

1. Når Europa-Parlamentet behandler 
personoplysninger i medfør af denne 
forordning, skal det overholde 
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 
45/2001. Med henblik på behandling af 
personoplysninger betragtes det som 
registeransvarlig i henhold til artikel 2, 
litra d), i forordning (EF) nr. 45/2001.

Or. de

Begrundelse

En logisk konsekvens af ændringsforslaget til artikel 7, stk. 2, andet afsnit. 

.

Ændringsforslag 384
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når Europa-Parlamentet og det udvalg, 
der er nævnt i artikel 7, stk. 2, behandler 
personoplysninger i medfør af denne 
forordning, skal de overholde 
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 
45/2001. Med henblik på behandling af 
personoplysninger betragtes de som 
registeransvarlige i henhold til artikel 2, 
litra d), i forordning (EF) nr. 45/2001.

1. Når Kommissionen og det udvalg, der er 
nævnt i artikel 7, stk. 2, behandler 
personoplysninger i medfør af denne 
forordning, skal de overholde 
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 
45/2001. Med henblik på behandling af 
personoplysninger betragtes de som 
registeransvarlige i henhold til artikel 2, 
litra d), i forordning (EF) nr. 45/2001.

Or. pt

Ændringsforslag 385
Krišjānis Kariņš
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Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Europa-Parlamentet og det udvalg, der 
er nævnt i artikel 7, stk. 2, sikrer, at de 
personoplysninger, de indsamler i medfør 
af denne forordning, ikke bruges til andre 
formål end at sikre en lovlig, regelmæssig 
og gennemsigtig finansiering af 
europæiske politiske partier og europæiske 
politiske fonde og medlemskab af 
europæiske politiske partier. De tilintetgør 
disse personoplysninger senest 24 måneder 
efter offentliggørelsen af de relevante dele 
i henhold til artikel 24.

3. Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig og det udvalg, der er 
nævnt i artikel 7, stk. 2, sikrer, at de 
personoplysninger, de indsamler i medfør 
af denne forordning, ikke bruges til andre 
formål end at sikre en lovlig, regelmæssig 
og gennemsigtig finansiering af 
europæiske politiske partier og europæiske 
politiske fonde og medlemskab af 
europæiske politiske partier. De tilintetgør 
disse personoplysninger senest 24 måneder 
efter offentliggørelsen af de relevante dele 
i henhold til artikel 24.

Or. en

Ændringsforslag 386
Manfred Weber

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Europa-Parlamentet og det udvalg, der 
er nævnt i artikel 7, stk. 2, sikrer, at de 
personoplysninger, de indsamler i medfør 
af denne forordning, ikke bruges til andre 
formål end at sikre en lovlig, regelmæssig 
og gennemsigtig finansiering af 
europæiske politiske partier og europæiske 
politiske fonde og medlemskab af 
europæiske politiske partier. De tilintetgør 
disse personoplysninger senest 24 måneder 
efter offentliggørelsen af de relevante dele 
i henhold til artikel 24.

3. Europa-Parlamentet sikrer, at de 
personoplysninger, det indsamler i medfør 
af denne forordning, ikke bruges til andre 
formål end at sikre en lovlig, regelmæssig 
og gennemsigtig finansiering af 
europæiske politiske partier og europæiske 
politiske fonde og medlemskab af 
europæiske politiske partier. Det tilintetgør 
disse personoplysninger senest 24 måneder 
efter offentliggørelsen af de relevante dele 
i henhold til artikel 24.

Or. de
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Begrundelse

En logisk konsekvens af ændringsforslaget til artikel 7, stk. 2, andet afsnit. 

Ændringsforslag 387
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Europa-Parlamentet og det udvalg, der 
er nævnt i artikel 7, stk. 2, sikrer, at de 
personoplysninger, de indsamler i medfør 
af denne forordning, ikke bruges til andre 
formål end at sikre en lovlig, regelmæssig 
og gennemsigtig finansiering af 
europæiske politiske partier og europæiske 
politiske fonde og medlemskab af 
europæiske politiske partier. De tilintetgør 
disse personoplysninger senest 24 måneder
efter offentliggørelsen af de relevante dele 
i henhold til artikel 24.

3. Europa-Parlamentet og det udvalg, der 
er nævnt i artikel 7, stk. 2, sikrer, at de 
personoplysninger, de indsamler i medfør 
af denne forordning, ikke bruges til andre 
formål end at sikre en lovlig, regelmæssig 
og gennemsigtig finansiering af 
europæiske politiske partier og europæiske 
politiske fonde og medlemskab af 
europæiske politiske partier. De tilintetgør 
disse personoplysninger senest 5 år efter 
offentliggørelsen af de relevante dele i 
henhold til artikel 24, dog tidligst 6 
måneder efter det næste valg til Europa-
Parlamentet.

Or. en

Ændringsforslag 388
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Europa-Parlamentet og det udvalg, der 
er nævnt i artikel 7, stk. 2, sikrer, at de 
personoplysninger, de indsamler i medfør 
af denne forordning, ikke bruges til andre 
formål end at sikre en lovlig, regelmæssig 
og gennemsigtig finansiering af 
europæiske politiske partier og europæiske 

3. Kommissionen og det udvalg, der er 
nævnt i artikel 7, stk. 2, sikrer, at de 
personoplysninger, de indsamler i medfør 
af denne forordning, ikke bruges til andre 
formål end at sikre en lovlig, regelmæssig 
og gennemsigtig finansiering af 
europæiske politiske partier og europæiske 
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politiske fonde og medlemskab af 
europæiske politiske partier. De tilintetgør 
disse personoplysninger senest 24 måneder 
efter offentliggørelsen af de relevante dele 
i henhold til artikel 24.

politiske fonde og medlemskab af 
europæiske politiske partier. De tilintetgør 
disse personoplysninger senest 24 måneder 
efter offentliggørelsen af de relevante dele 
i henhold til artikel 24.

Or. pt

Ændringsforslag 389
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De kompetente nationale myndigheder 
og uafhængige organer eller eksperter, der 
er bemyndiget til at revidere regnskaber, 
bruger udelukkende de personoplysninger, 
de modtager, til at kontrollere 
finansieringen af europæiske politiske 
partier og europæiske politiske fonde. De 
tilintetgør disse personoplysninger i 
henhold til gældende national lov efter at 
have fremsendt dem til Europa-
Parlamentet i henhold til artikel 20, stk. 3.

4. De kompetente nationale myndigheder 
og uafhængige organer eller eksperter, der 
er bemyndiget til at revidere regnskaber, 
bruger udelukkende de personoplysninger,
de modtager, til at kontrollere 
finansieringen af europæiske politiske 
partier og europæiske politiske fonde. De 
tilintetgør disse personoplysninger i 
henhold til gældende national lov efter at 
have fremsendt dem til Det Europæiske 
Kontor for Bekæmpelse af Svig i henhold 
til artikel 20, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 390
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De kompetente nationale myndigheder 
og uafhængige organer eller eksperter, der 
er bemyndiget til at revidere regnskaber, 
bruger udelukkende de personoplysninger, 
de modtager, til at kontrollere 

4. De kompetente nationale myndigheder 
og uafhængige organer eller eksperter, der 
er bemyndiget til at revidere regnskaber, 
bruger udelukkende de personoplysninger, 
de modtager, til at kontrollere 
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finansieringen af europæiske politiske 
partier og europæiske politiske fonde. De 
tilintetgør disse personoplysninger i 
henhold til gældende national lov efter at 
have fremsendt dem til Europa-
Parlamentet i henhold til artikel 20, stk. 3.

finansieringen af europæiske politiske 
partier og europæiske politiske fonde. De 
tilintetgør disse personoplysninger i 
henhold til gældende national lov efter at 
have fremsendt dem til Kommissionen i 
henhold til artikel 20, stk. 3.

Or. pt

Ændringsforslag 391
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse er ansvarlig for at 
overvåge og sikre, at Europa-Parlamentet
og det udvalg, der er nævnt i artikel 7, stk. 
2, overholder og værner om fysiske 
personers grundlæggende rettigheder og 
friheder i forbindelse med behandling af 
personoplysninger i medfør af denne 
forordning. Uden at det berører 
muligheden for at benytte et retsmiddel, 
kan den registrerede indgive en klage til 
den europæiske tilsynsførende for 
databeskyttelse, hvis han eller hun finder, 
at retten til beskyttelse af 
personoplysninger er blevet krænket som 
følge af Europa-Parlamentets eller 
udvalgets behandling af disse 
personoplysninger.

7. Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse er ansvarlig for at 
overvåge og sikre, at Det Europæiske 
Kontor for Bekæmpelse af Svig og det 
udvalg, der er nævnt i artikel 7, stk. 2, 
overholder og værner om fysiske personers 
grundlæggende rettigheder og friheder i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger i medfør af denne 
forordning. Uden at det berører 
muligheden for at benytte et retsmiddel, 
kan den registrerede indgive en klage til 
den europæiske tilsynsførende for 
databeskyttelse, hvis han eller hun finder, 
at retten til beskyttelse af 
personoplysninger er blevet krænket som 
følge af Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svigs eller udvalgets 
behandling af disse personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 392
Manfred Weber

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse er ansvarlig for at 
overvåge og sikre, at Europa-Parlamentet 
og det udvalg, der er nævnt i artikel 7, stk. 
2, overholder og værner om fysiske 
personers grundlæggende rettigheder og 
friheder i forbindelse med behandling af 
personoplysninger i medfør af denne 
forordning. Uden at det berører 
muligheden for at benytte et retsmiddel, 
kan den registrerede indgive en klage til 
den europæiske tilsynsførende for 
databeskyttelse, hvis han eller hun finder, 
at retten til beskyttelse af 
personoplysninger er blevet krænket som 
følge af Europa-Parlamentets eller 
udvalgets behandling af disse 
personoplysninger.

7. Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse er ansvarlig for at 
overvåge og sikre, at Europa-Parlamentet 
overholder og værner om fysiske personers 
grundlæggende rettigheder og friheder i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger i medfør af denne 
forordning. Uden at det berører 
muligheden for at benytte et retsmiddel, 
kan den registrerede indgive en klage til 
den europæiske tilsynsførende for 
databeskyttelse, hvis han eller hun finder, 
at retten til beskyttelse af 
personoplysninger er blevet krænket som 
følge af Europa-Parlamentets behandling af 
disse personoplysninger. 

Or. de

Begrundelse

En logisk konsekvens af ændringsforslaget til artikel 7, stk. 2, andet afsnit. 

Ændringsforslag 393
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse er ansvarlig for at 
overvåge og sikre, at Europa-Parlamentet
og det udvalg, der er nævnt i artikel 7, stk. 
2, overholder og værner om fysiske 
personers grundlæggende rettigheder og 
friheder i forbindelse med behandling af 
personoplysninger i medfør af denne 
forordning. Uden at det berører 
muligheden for at benytte et retsmiddel, 
kan den registrerede indgive en klage til 
den europæiske tilsynsførende for 

7. Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse er ansvarlig for at 
overvåge og sikre, at Kommissionen og det 
udvalg, der er nævnt i artikel 7, stk. 2, 
overholder og værner om fysiske personers 
grundlæggende rettigheder og friheder i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger i medfør af denne 
forordning. Uden at det berører 
muligheden for at benytte et retsmiddel, 
kan den registrerede indgive en klage til 
den europæiske tilsynsførende for 
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databeskyttelse, hvis han eller hun finder, 
at retten til beskyttelse af 
personoplysninger er blevet krænket som 
følge af Europa-Parlamentets eller 
udvalgets behandling af disse 
personoplysninger.

databeskyttelse, hvis han eller hun finder, 
at retten til beskyttelse af 
personoplysninger er blevet krænket som 
følge af Europa-Parlamentets eller 
udvalgets behandling af disse 
personoplysninger.

Or. pt

Ændringsforslag 394
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europa-Parlamentet sikrer 
administrative klageprocedurer for alle 
beslutninger i forbindelse med registrering 
af statut, finansiering eller sanktioner.

1. Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig sikrer administrative 
klageprocedurer for alle beslutninger i 
forbindelse med registrering af statut, 
finansiering eller sanktioner.

Or. en

Ændringsforslag 395
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europa-Parlamentet sikrer 
administrative klageprocedurer for alle 
beslutninger i forbindelse med registrering 
af statut, finansiering eller sanktioner.

1. Kommissionen sikrer administrative 
klageprocedurer for alle beslutninger i 
forbindelse med registrering af statut, 
finansiering eller sanktioner.

Or. pt

Ændringsforslag 396
Krišjānis Kariņš
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Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Administrative klageprocedurer har ikke 
opsættende virkning. Europa-Parlamentet
kan imidlertid, hvis det skønnes 
nødvendigt, suspendere anvendelsen af en 
truffet beslutning.

2. Administrative klageprocedurer har ikke 
opsættende virkning. Det Europæiske 
Kontor for Bekæmpelse af Svig kan 
imidlertid, hvis det skønnes nødvendigt, 
suspendere anvendelsen af en truffet 
beslutning.

Or. en

Ændringsforslag 397
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Administrative klageprocedurer har ikke 
opsættende virkning. Europa-Parlamentet
kan imidlertid, hvis det skønnes 
nødvendigt, suspendere anvendelsen af en 
truffet beslutning.

2. Administrative klageprocedurer har ikke 
opsættende virkning. Kommissionen kan 
imidlertid, hvis det skønnes nødvendigt, 
suspendere anvendelsen af en truffet 
beslutning.

Or. pt

Ændringsforslag 398
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet offentliggør senest 
den 1. juli tre år efter afholdelse af valg til 
Europa-Parlamentet en rapport om 
anvendelsen af denne forordning og de 
finansierede aktiviteter. Rapporten skal i 

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse 
af Svig offentliggør senest den 1. juli tre år 
efter afholdelse af valg til Europa-
Parlamentet en rapport om anvendelsen af 
denne forordning og de finansierede 
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givet fald foreslå ændringer af statutten og 
finansieringssystemerne.

aktiviteter. Rapporten skal i givet fald 
foreslå ændringer af statutten og 
finansieringssystemerne.

Or. en

Ændringsforslag 399
Stanimir Ilchev

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Europa-Parlamentet offentliggør senest 
den 1. juli tre år efter afholdelse af valg til 
Europa-Parlamentet en rapport om 
anvendelsen af denne forordning og de 
finansierede aktiviteter. Rapporten skal i 
givet fald foreslå ændringer af statutten 
og finansieringssystemerne.

Kommissionen aflægger rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet om denne 
forordnings anvendelse og virkninger 
senest seks måneder efter datoen for 
forordningens anvendelse. Rapporten
ledsages om fornødent af forslag til 
retsakter med henblik på mere detaljeret 
gennemførelse af denne forordnings 
bestemmelser eller om ændring af den.

Or. en

Ændringsforslag 400
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet offentliggør senest 
den 1. juli tre år efter afholdelse af valg til 
Europa-Parlamentet en rapport om 
anvendelsen af denne forordning og de 
finansierede aktiviteter. Rapporten skal i 
givet fald foreslå ændringer af statutten og 
finansieringssystemerne.

Kommissionen offentliggør senest den 1. 
juli tre år efter afholdelse af valg til 
Europa-Parlamentet en rapport om 
anvendelsen af denne forordning og de 
finansierede aktiviteter. Rapporten skal i 
givet fald foreslå ændringer af statutten og 
finansieringssystemerne.

Or. pt
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Ændringsforslag 401
Gerald Häfner

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet vedtager en beslutning 
om regler og procedurer for gennemførelse 
af forordningen, herunder for oprettelse af 
registret.

Europa-Parlamentet vedtager en beslutning 
om regler og procedurer for gennemførelse 
af forordningen, herunder for oprettelse af 
registret og det rådgivende udvalg om 
regulering vedrørende europæiske 
politiske partier.

Or. en

Ændringsforslag 402
Paulo Rangel

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet vedtager en 
beslutning om regler og procedurer for 
gennemførelse af forordningen, herunder 
for oprettelse af registret.

Kommissionen vedtager en beslutning om 
regler og procedurer for gennemførelse af 
forordningen, herunder for oprettelse af 
registret.

Or. pt

Ændringsforslag 403
Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europæiske partier og fonde skal senest et 
år fra datoen for denne forordnings 
anvendelse tilpasse deres vedtægter, 
således at de til fulde opfylder kravene i 
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denne forordning.

Or. en


