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Τροπολογία  34 
Zita Gurmai, Jo Leinen 
 
Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 
Παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο) 
 

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία 

 1α. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να 
επεξεργάζεται τις λεπτομέρειες ενός 
γνήσιου νομικού καθεστώτος για τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και μιας 
ιδίας νομικής τους προσωπικότητας, με 
άμεση και αποκλειστική βάση τη 
νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

Or. en 

Τροπολογία  35 
Stanimir Ilchev, Anneli Jäätteenmäki 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1 α) Η λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης συνάδει με την αρχή της 
«αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας» όπως 
ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Or. en 

Τροπολογία  36 
Andrew Duff 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Τα πραγματικά διεθνικά ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά 
ιδρύματα που συνδέονται με αυτά μπορούν 
να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην 

(4) Τα πραγματικά διεθνικά ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά 
ιδρύματα που συνδέονται με αυτά μπορούν 
να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην 
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έκφραση της φωνής των πολιτών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο γεφυρώνοντας την 
απόσταση μεταξύ πολιτικής σε εθνικό 
επίπεδο και σε επίπεδο Ένωσης. 

έκφραση της φωνής των πολιτών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Or. en 

Τροπολογία  37 
Izaskun Bilbao Barandica 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Τα πραγματικά διεθνικά ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά 
ιδρύματα που συνδέονται με αυτά μπορούν 
να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην 
έκφραση της φωνής των πολιτών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο γεφυρώνοντας την 
απόσταση μεταξύ πολιτικής σε εθνικό 
επίπεδο και σε επίπεδο Ένωσης. 

(4) Τα πραγματικά διεθνικά ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά 
ιδρύματα που συνδέονται με αυτά μπορούν 
να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην 
έκφραση της φωνής των πολιτών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο γεφυρώνοντας την 
απόσταση μεταξύ πολιτικής σε 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο καθώς 
και σε επίπεδο Ένωσης. 

Or. es 

Τροπολογία  38 
Stanimir Ilchev 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 7 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Ως αναγνώριση της αποστολής που 
αναθέτει η Συνθήκη στα ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα και για τη διευκόλυνση 
του έργου τους, θα πρέπει να θεσπισθεί 
συγκεκριμένο ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς 
για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που 
συνδέονται με αυτά, το οποίο θα τους 
παρέχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα 
και αναγνώριση σε όλα τα κράτη μέλη. 

(7) Ως αναγνώριση της αποστολής που 
αναθέτει η Συνθήκη στα ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα και για τη διευκόλυνση 
του έργου τους, θα πρέπει να θεσπισθεί 
συγκεκριμένο ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς 
για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που 
συνδέονται με αυτά, το οποίο θα τους 
παρέχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα  
σε όλα τα κράτη μέλη. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα προϋποθέτει τη «νομική αναγνώριση». 

Τροπολογία  39 
Stanimir Ilchev 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 7 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Ως αναγνώριση της αποστολής που 
αναθέτει η Συνθήκη στα ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα και για τη διευκόλυνση 
του έργου τους, θα πρέπει να θεσπισθεί 
συγκεκριμένο ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς 
για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που 
συνδέονται με αυτά, το οποίο θα τους 
παρέχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα 
και αναγνώριση σε όλα τα κράτη μέλη. 

(7) Η αποστολή που αναθέτει η Συνθήκη 
στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα πρέπει 
να αναγνωριστεί και, για τη διευκόλυνση 
του έργου τους, θα πρέπει να θεσπισθεί 
συγκεκριμένο ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς 
για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που 
συνδέονται με αυτά, το οποίο θα τους 
παρέχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα 
και αναγνώριση σε όλα τα κράτη μέλη. 

Or. en 

Τροπολογία  40 
Andrew Duff 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 7 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Ως αναγνώριση της αποστολής που 
αναθέτει η Συνθήκη στα ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα και για τη διευκόλυνση 
του έργου τους, θα πρέπει να θεσπισθεί 
συγκεκριμένο ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς 
για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που 
συνδέονται με αυτά, το οποίο θα τους 
παρέχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα 
και αναγνώριση σε όλα τα κράτη μέλη. 

(7) Ως αναγνώριση της αποστολής που 
αναθέτει η Συνθήκη στα ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα και για τη διευκόλυνση 
του έργου τους, θα πρέπει να θεσπισθεί 
συγκεκριμένο ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς 
για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που 
συνδέονται με αυτά, το οποίο θα τους 
παρέχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα 
και αναγνώριση σε όλα τα κράτη μέλη. Σε 
εύθετο χρόνο, και μετά από μια περίοδο 
εξέτασης, η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει 
το ενδεχόμενο να υποβάλει προτάσεις 
προκειμένου να παγιώσει το ανεξάρτητο 
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νομικό καθεστώς των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων.  

Or. en 

Τροπολογία  41 
Anna Záborská, Algirdas Saudargas, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 7 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Ως αναγνώριση της αποστολής που 
αναθέτει η Συνθήκη στα ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα και για τη διευκόλυνση 
του έργου τους, θα πρέπει να θεσπισθεί 
συγκεκριμένο ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς 
για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που 
συνδέονται με αυτά, το οποίο θα τους 
παρέχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα 
και αναγνώριση σε όλα τα κράτη μέλη. 

(7) Ως αναγνώριση της αποστολής που 
αναθέτει η Συνθήκη στα ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα και για τη διευκόλυνση 
του έργου τους, θα πρέπει να θεσπισθεί 
συγκεκριμένο ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς 
για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που 
συνδέονται με αυτά, το οποίο θα τους 
παρέχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα 
και αναγνώριση σε όλα τα κράτη μέλη. 
Ωστόσο οι όροι αναγνώρισης και 
χρηματοδότησης δεν πρέπει να είναι τόσο 
επαχθείς ώστε η χρηματοδότηση να 
περιορίζεται στα ήδη υφιστάμενα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και  
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που 
συνδέονται με αυτά. 

Or. en 

Τροπολογία  42 
Stanimir Ilchev 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7 α) Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα 
και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα θα 
έχουν δικαιώματα, υποχρεώσεις και 
ειδικές ευθύνες και επομένως θα πρέπει 
να τηρούν συμβατά οργανωτικά πρότυπα. 

Or. en 
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Τροπολογία  43 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 8 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Θα πρέπει να καθορισθούν οι 
διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζουν τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που 
συνδέονται με αυτά για να αποκτήσουν 
ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς βάσει του 
παρόντος κανονισμού, καθώς και οι 
διαδικασίες και τα κριτήρια που πρέπει να 
πληρούνται για τη λήψη απόφασης 
σχετικά με τη χορήγηση ενός τέτοιου 
ευρωπαϊκού νομικού καθεστώτος. Είναι 
επίσης απαραίτητο να θεσπισθούν οι 
διαδικασίες για τις περιπτώσεις στις οποίες 
ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα μπορεί να 
εκπέσει, να απολέσει ή να παραιτηθεί από 
το ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς του. 

(8) Θα πρέπει να καθορισθούν οι 
διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζουν τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που 
συνδέονται με αυτά για να αποκτήσουν 
ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς βάσει του 
παρόντος κανονισμού, στο πλαίσιο της 
επίσημης καταχώρισής τους στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ή να 
παραιτηθούν από το καθεστώς αυτό, 
καθώς και οι διαδικασίες και τα κριτήρια 
που πρέπει να πληρούνται κατά την 
καταχώριση αυτή καθαυτή στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι επίσης 
απαραίτητο να θεσπισθούν οι διαδικασίες 
για τις περιπτώσεις στις οποίες ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα μπορεί να 
απολέσει το ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς 
του. 

Or. de 

Τροπολογία  44 
Stanimir Ilchev 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 9 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα θα πρέπει να 
διέπονται από τους ουσιαστικούς κανόνες 
που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό 
και από το εθνικό δίκαιο των κρατών 
μελών, και ειδικότερα το δίκαιο του 
κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η 
αντίστοιχη έδρα τους, για τους σκοπούς 
του οποίου πρέπει επίσης να επιλέγουν 

(9) Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα θα πρέπει να 
διέπονται από τους κανόνες που 
θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό και 
μόνο όταν είναι αναγκαίο από το δίκαιο 
του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η 
αντίστοιχη έδρα τους. 
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την κατάλληλη νομική μορφή, η οποία 
πρέπει να αντιστοιχεί σε μορφή νομικής 
οντότητας αναγνωρισμένης στην έννομη 
τάξη του συγκεκριμένου κράτους μέλους. 

Or. en 

Τροπολογία  45 
Μαριέττα Γιαννάκου 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 9 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα θα πρέπει να 
διέπονται από τους ουσιαστικούς κανόνες 
που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό 
και από το εθνικό δίκαιο των κρατών 
μελών, και ειδικότερα το δίκαιο του 
κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η 
αντίστοιχη έδρα τους, για τους σκοπούς 
του οποίου πρέπει επίσης να επιλέγουν 
την κατάλληλη νομική μορφή, η οποία 
πρέπει να αντιστοιχεί σε μορφή νομικής 
οντότητας αναγνωρισμένης στην έννομη 
τάξη του συγκεκριμένου κράτους μέλους. 

(9) Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα θα πρέπει να 
διέπονται από τους ουσιαστικούς κανόνες 
που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό 
και, για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ή 
ρυθμίζονται μόνο μερικώς από τον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
διέπονται από το εθνικό δίκαιο των 
κρατών μελών, και ειδικότερα το δίκαιο 
του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η 
αντίστοιχη έδρα τους. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 2 του σχεδίου έκθεσης.  

Τροπολογία  46 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 9 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα θα πρέπει να 
διέπονται από τους ουσιαστικούς κανόνες 
που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό 
και από το εθνικό δίκαιο των κρατών 

(9) Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα θα πρέπει, 
όσον αφορά τους ουσιαστικούς κανόνες 
που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό, 
να διέπονται από τις ίδιες νομικές 
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μελών, και ειδικότερα το δίκαιο του 
κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η 
αντίστοιχη έδρα τους, για τους σκοπούς 
του οποίου πρέπει επίσης να επιλέγουν 
την κατάλληλη νομική μορφή, η οποία 
πρέπει να αντιστοιχεί σε μορφή νομικής 
οντότητας αναγνωρισμένης στην έννομη 
τάξη του συγκεκριμένου κράτους μέλους. 

διατάξεις με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα, ανεξάρτητα από το 
κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η 
αντίστοιχη έδρα τους. 

Or. de 

Τροπολογία  47 
György Schöpflin, József Szájer 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 9 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα θα πρέπει να 
διέπονται από τους ουσιαστικούς κανόνες 
που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό 
και από το εθνικό δίκαιο των κρατών 
μελών, και ειδικότερα το δίκαιο του 
κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η 
αντίστοιχη έδρα τους, για τους σκοπούς 
του οποίου πρέπει επίσης να επιλέγουν 
την κατάλληλη νομική μορφή, η οποία 
πρέπει να αντιστοιχεί σε μορφή νομικής 
οντότητας αναγνωρισμένης στην έννομη 
τάξη του συγκεκριμένου κράτους μέλους. 

(9) Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα θα πρέπει να 
διέπονται από τους ουσιαστικούς κανόνες 
που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό 
και, για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ή 
ρυθμίζονται μόνο μερικώς από τον 
παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 
διέπονται από το εθνικό δίκαιο των 
κρατών μελών, και ειδικότερα το δίκαιο 
του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η 
αντίστοιχη έδρα τους. 

Or. en 

Τροπολογία  48 
Gerald Häfner 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 10 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και 
τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που 
συνδέονται με αυτά, τα οποία επιθυμούν 
να αποκτήσουν τη σχετική αναγνώριση 
στο ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω ευρωπαϊκού 

(10) Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και 
τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που 
συνδέονται με αυτά, τα οποία επιθυμούν 
να αποκτήσουν τη σχετική αναγνώριση 
στο ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω ευρωπαϊκού 
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νομικού καθεστώτος, και να τύχουν 
δημόσιας χρηματοδότησης από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
πρέπει να τηρούν ορισμένες αρχές και να 
πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις. 
Ειδικότερα, τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα που συνδέονται με αυτά πρέπει 
να σέβονται τις αξίες επί των οποίων 
ερείδεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως 
περιγράφονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

νομικού καθεστώτος, και να τύχουν 
δημόσιας χρηματοδότησης από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
πρέπει να τηρούν ορισμένες αρχές και να 
πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις. 
Ειδικότερα, τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα που συνδέονται με αυτά πρέπει 
να σέβονται τις αξίες επί των οποίων 
ερείδεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως 
περιγράφονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειμένου να 
εμπεδωθεί ο πολυφωνικός δημοκρατικός 
χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες 
του παρόντος κανονισμού για τη 
διαφάνεια και την εποπτεία ισχύουν για 
όσο το δυνατόν περισσότερους πολιτικούς 
συνασπισμούς, οι προϋποθέσεις για την 
καταχώριση ενός ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος δεν θα πρέπει να συνδέονται με 
προηγούμενη εκλογική επιτυχία αλλά να 
πληρούνται από όλους τους διεθνικούς 
πολιτικούς σχηματισμούς που έχουν 
οργανωθεί σωστά από τυπική άποψη. 

Or. en 

Τροπολογία  49 
Gerald Häfner 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 11 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Θα πρέπει να θεσπισθούν αρχές και 
ελάχιστες απαιτήσεις για τη διακυβέρνηση 
και την εσωτερική οργάνωση των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, ιδίως 
για να διασφαλισθούν η προσήλωση σε 
υψηλά πρότυπα εσωκομματικής 
δημοκρατίας και η τήρηση αυτών. Το 
καταστατικό ενός ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος ή ενός ευρωπαϊκού πολιτικού 
ιδρύματος θα πρέπει να περιέχει επίσης 

(11) Θα πρέπει να θεσπισθούν αρχές και 
ελάχιστες απαιτήσεις για τη διακυβέρνηση 
και την εσωτερική οργάνωση των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, ιδίως 
για να διασφαλισθούν η προσήλωση σε 
υψηλά πρότυπα εσωκομματικής 
δημοκρατίας και η τήρηση αυτών, κυρίως 
όσον αφορά τις διαδικασίες για την 
επιλογή των υποψηφίων και την 
κατάρτιση των  ψηφοδελτίων για τις 
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ορισμένες βασικές διοικητικές και νομικές 
διατάξεις. 

εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
μεταξύ των κομμάτων που απαρτίζουν 
τον συνασπισμό. Το καταστατικό ενός 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ενός 
ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος θα 
πρέπει να περιέχει επίσης ορισμένες 
βασικές διοικητικές και νομικές διατάξεις. 

Or. en 

Τροπολογία  50 
Gerald Häfner 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 12 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Η επιλεξιμότητα για χρηματοδότηση 
από τον γενικό προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 
περιορίζεται στα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και στα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα που συνδέονται με αυτά, τα 
οποία έχουν αναγνωρισθεί ως τέτοια και 
έχουν αποκτήσει ευρωπαϊκό νομικό 
καθεστώς. Μολονότι πρέπει να 
διασφαλιστεί ότι οι προϋποθέσεις για την 
απόκτηση του καθεστώτος του 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος δεν είναι 
υπερβολικές αλλά μπορούν εύκολα να 
τηρηθούν από οργανωμένους και 
σοβαρούς διεθνικούς συνασπισμούς 
πολιτικών κομμάτων ή φυσικών 
προσώπων ή και αμφοτέρων, πρέπει να 
καθιερωθούν επίσης αναλογικά κριτήρια 
για τη διάθεση των περιορισμένων πόρων 
του προϋπολογισμού της ΕΕ, τα οποία να 
αποδεικνύουν αντικειμενικά την 
ευρωπαϊκή δέσμευση ενός ευρωπαϊκού 
πολιτικού κόμματος και την αυθεντική 
εκλογική στήριξή του. Αυτά τα κριτήρια 
θα βασίζονται, με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο, στα αποτελέσματα των εκλογών για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις οποίες τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα είναι 
υποχρεωμένα να συμμετάσχουν δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού· τα 

(12) Η επιλεξιμότητα για χρηματοδότηση 
από τον γενικό προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 
περιορίζεται στα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και στα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα που συνδέονται με αυτά, τα 
οποία έχουν αναγνωρισθεί ως τέτοια και 
έχουν αποκτήσει ευρωπαϊκό νομικό 
καθεστώς. Μολονότι πρέπει να 
διασφαλιστεί ότι οι προϋποθέσεις για την 
απόκτηση του καθεστώτος του 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος δεν είναι 
υπερβολικές αλλά μπορούν εύκολα να 
τηρηθούν από οργανωμένους και 
σοβαρούς διεθνικούς συνασπισμούς 
πολιτικών κομμάτων ή φυσικών 
προσώπων ή και αμφοτέρων, πρέπει να 
καθιερωθούν επίσης αναλογικά κριτήρια 
για τη διάθεση των περιορισμένων πόρων 
του προϋπολογισμού της ΕΕ, τα οποία να 
αποδεικνύουν αντικειμενικά την 
ευρωπαϊκή δέσμευση ενός ευρωπαϊκού 
πολιτικού κόμματος και την αυθεντική 
εκλογική στήριξή του. Αυτά τα κριτήρια 
θα βασίζονται, με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο, στα αποτελέσματα των εκλογών για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις οποίες τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα είναι 
υποχρεωμένα να συμμετάσχουν δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού· τα 
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αποτελέσματα αυτά παρέχουν ακριβή 
ένδειξη της εκλογικής αναγνώρισης ενός 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος. Τα 
κριτήρια αυτά θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν τον ρόλο άμεσης 
εκπροσώπησης των πολιτών της ΕΕ που 
ανατίθεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
από το άρθρο 10 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
καθώς και τον στόχο των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων να συμμετέχουν 
πλήρως στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης 
και να μετατρέπονται σε ενεργούς 
παράγοντες της ευρωπαϊκής 
αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, για να 
εκφράζουν αποτελεσματικά τις απόψεις, 
γνώμες και την πολιτική βούληση των 
πολιτών της Ένωσης. Συνεπώς, η 
επιλεξιμότητα για χρηματοδότηση από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θα πρέπει να περιορίζεται στα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα τα οποία 
εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο από ένα τουλάχιστον εκ των 
μελών τους και στα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα τα οποία υποβάλλουν αίτηση 
μέσω ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος το 
οποίο εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο από ένα τουλάχιστον εκ των 
μελών του. 

αποτελέσματα αυτά παρέχουν ακριβή 
ένδειξη της εκλογικής αναγνώρισης ενός 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος. Τα 
κριτήρια αυτά θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν τον ρόλο άμεσης 
εκπροσώπησης των πολιτών της ΕΕ που 
ανατίθεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
από το άρθρο 10 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
καθώς και τον στόχο των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων να συμμετέχουν 
πλήρως στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης 
και να μετατρέπονται σε ενεργούς 
παράγοντες της ευρωπαϊκής 
αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, για να 
εκφράζουν αποτελεσματικά τις απόψεις, 
γνώμες και την πολιτική βούληση των 
πολιτών της Ένωσης. Συνεπώς, η 
επιλεξιμότητα για χρηματοδότηση από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θα πρέπει να περιορίζεται στα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα τα οποία 
εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο από ένα τουλάχιστον εκ των 
μελών τους ή τα οποία έλαβαν ένα 
ελάχιστο επίπεδο εκλογικής στήριξης σε 
σημαντικό αριθμό κρατών μελών στις 
τελευταίες εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου καθώς και στα ευρωπαϊκά 
πολιτικά ιδρύματα τα οποία υποβάλλουν 
αίτηση μέσω ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος το οποίο εκπροσωπείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από ένα 
τουλάχιστον εκ των μελών του. 

Or. en 

Τροπολογία  51 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 12 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Η επιλεξιμότητα για χρηματοδότηση 
από τον γενικό προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 

(12) Η επιλεξιμότητα για χρηματοδότηση 
από τον γενικό προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 
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περιορίζεται στα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και στα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα που συνδέονται με αυτά, τα 
οποία έχουν αναγνωρισθεί ως τέτοια και 
έχουν αποκτήσει ευρωπαϊκό νομικό 
καθεστώς. Μολονότι πρέπει να 
διασφαλιστεί ότι οι προϋποθέσεις για την 
απόκτηση του καθεστώτος του 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος δεν είναι 
υπερβολικές αλλά μπορούν εύκολα να 
τηρηθούν από οργανωμένους και 
σοβαρούς διεθνικούς συνασπισμούς 
πολιτικών κομμάτων ή φυσικών 
προσώπων ή και αμφοτέρων, πρέπει να 
καθιερωθούν επίσης αναλογικά κριτήρια 
για τη διάθεση των περιορισμένων πόρων 
του προϋπολογισμού της ΕΕ, τα οποία να 
αποδεικνύουν αντικειμενικά την 
ευρωπαϊκή δέσμευση ενός ευρωπαϊκού 
πολιτικού κόμματος και την αυθεντική 
εκλογική στήριξή του. Αυτά τα κριτήρια 
θα βασίζονται, με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο, στα αποτελέσματα των εκλογών για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις οποίες τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα είναι 
υποχρεωμένα να συμμετάσχουν δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού· τα 
αποτελέσματα αυτά παρέχουν ακριβή 
ένδειξη της εκλογικής αναγνώρισης ενός 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος. Τα 
κριτήρια αυτά θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν τον ρόλο άμεσης 
εκπροσώπησης των πολιτών της ΕΕ που 
ανατίθεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
από το άρθρο 10 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
καθώς και τον στόχο των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων να συμμετέχουν 
πλήρως στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης 
και να μετατρέπονται σε ενεργούς 
παράγοντες της ευρωπαϊκής 
αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, για να 
εκφράζουν αποτελεσματικά τις απόψεις, 
γνώμες και την πολιτική βούληση των 
πολιτών της Ένωσης. Συνεπώς, η 
επιλεξιμότητα για χρηματοδότηση από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θα πρέπει να περιορίζεται στα 

περιορίζεται σε καταχωρισμένα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και στα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που 
συνδέονται με αυτά. Μολονότι πρέπει να 
διασφαλιστεί ότι οι προϋποθέσεις για την 
απόκτηση του καθεστώτος του 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος δεν είναι 
υπερβολικές αλλά μπορούν εύκολα να 
τηρηθούν από οργανωμένους και 
σοβαρούς διεθνικούς συνασπισμούς 
πολιτικών κομμάτων ή φυσικών 
προσώπων ή και αμφοτέρων, πρέπει να 
καθιερωθούν επίσης κριτήρια για τη 
διάθεση των πόρων του προϋπολογισμού 
της ΕΕ, τα οποία να αποδεικνύουν 
αντικειμενικά την ευρωπαϊκή δέσμευση 
ενός ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και 
την αυθεντική εκλογική στήριξή του. Αυτά 
τα κριτήρια θα βασίζονται, με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο, στα 
αποτελέσματα των εκλογών για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις οποίες τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα είναι 
υποχρεωμένα να συμμετάσχουν δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού· τα 
αποτελέσματα αυτά παρέχουν ακριβή 
ένδειξη της εκλογικής αναγνώρισης ενός 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος. Τα 
κριτήρια αυτά θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν τον ρόλο άμεσης 
εκπροσώπησης των πολιτών της ΕΕ που 
ανατίθεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
από το άρθρο 10 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
καθώς και τη βούληση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων να συμμετέχουν 
πλήρως στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης 
και να μετατρέπονται σε ενεργούς 
παράγοντες της ευρωπαϊκής 
αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, για να 
εκφράζουν αποτελεσματικά τις απόψεις, 
γνώμες και την πολιτική βούληση των 
πολιτών της Ένωσης. Συνεπώς, η 
επιλεξιμότητα για χρηματοδότηση από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θα πρέπει να περιορίζεται στα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα τα οποία 
εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό 
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ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα τα οποία 
εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο από ένα τουλάχιστον εκ των 
μελών τους και στα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα τα οποία υποβάλλουν αίτηση 
μέσω ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος το 
οποίο εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο από ένα τουλάχιστον εκ των 
μελών του. 

Κοινοβούλιο από ένα τουλάχιστον εκ των 
μελών τους και στα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα τα οποία υποβάλλουν αίτηση 
μέσω ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος το 
οποίο εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο από ένα τουλάχιστον εκ των 
μελών του. 

Or. de 

Τροπολογία  52 
Andrew Duff 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 13 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Για την αύξηση της διαφάνειας της 
χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και την αποφυγή 
δυνητικής κατάχρησης των κανόνων περί 
χρηματοδότησης, ένας βουλευτής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει, 
αποκλειστικά για τους σκοπούς της 
χρηματοδότησης, να θεωρείται μέλος ενός 
μόνον ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, το 
οποίο θα πρέπει, ανάλογα με την 
περίπτωση, να είναι εκείνο με το οποίο 
συνδέεται το εθνικό ή περιφερειακό 
πολιτικό κόμμα του κατά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. 

(13) Για την αύξηση της διαφάνειας της  
αναγνώρισης και της χρηματοδότησης 
των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και 
την αποφυγή δυνητικής κατάχρησης των 
κανόνων περί χρηματοδότησης, ένας 
βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
θα πρέπει, αποκλειστικά για τους σκοπούς 
της χρηματοδότησης, να θεωρείται μέλος 
ενός μόνον ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος, το οποίο θα πρέπει, ανάλογα με 
την περίπτωση, να είναι εκείνο με το οποίο 
συνδέεται το εθνικό ή περιφερειακό 
πολιτικό κόμμα του κατά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. 

 (Μεταθέστε την παρούσα αιτιολογική 
σκέψη στην παράγραφο 11 a) 

Or. en 

Τροπολογία  53 
György Schöpflin, József Szájer 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 16 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Πολλά κράτη μέλη επιφυλάσσουν 
ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση σε 
δωρεές που πραγματοποιούνται σε 
εγχώρια πολιτικά κόμματα και πολιτικά 
ιδρύματα τόσο για τον δικαιούχο όσο και 
για τους δωρητές. Λαμβάνοντας υπόψη 
την αναγκαιότητα ανάπτυξης ιδίων 
πόρων των ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων και των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων, είναι σημαντικό η 
εν λόγω ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση 
να είναι επίσης αυτομάτως διαθέσιμη στα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, στα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα και στους 
δωρητές τους για δωρεές που 
πραγματοποιούνται εντός ή εκτός 
συνόρων. 

διαγράφεται 

Or. en 

Τροπολογία  54 
Andrew Duff 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 17 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα 
πρέπει να μπορούν να χρηματοδοτούν 
εκστρατείες που διεξάγονται στο πλαίσιο 
των εκλογών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ενώ η χρηματοδότηση και ο 
περιορισμός των εκλογικών δαπανών για 
τα κόμματα και τους υποψηφίους σε αυτές 
τις εκλογές θα πρέπει να διέπονται από 
τους κανόνες που ισχύουν σε κάθε κράτος 
μέλος. Για την προαγωγή της ευρωπαϊκής 
πολιτικής συνείδησης των πολιτών της 
Ένωσης και την προώθηση της διαφάνειας 
της ευρωπαϊκής εκλογικής διαδικασίας, τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα πρέπει να 
παροτρύνονται να ενημερώνουν τους 
πολίτες κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για τους δεσμούς μεταξύ 

(17) Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα 
πρέπει να μπορούν να χρηματοδοτούν 
εκστρατείες που διεξάγονται στο πλαίσιο 
των εκλογών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ενώ η χρηματοδότηση και ο 
περιορισμός των εκλογικών δαπανών για 
τα κόμματα και τους υποψηφίους σε αυτές 
τις εκλογές θα πρέπει να καθορίζονται με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις . Για την 
προαγωγή της ευρωπαϊκής πολιτικής 
συνείδησης των πολιτών της Ένωσης και 
την προώθηση της διαφάνειας της 
ευρωπαϊκής εκλογικής διαδικασίας, τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα πρέπει να 
παροτρύνονται να ενημερώνουν τους 
πολίτες κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για τους δεσμούς μεταξύ 
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αυτών και των εθνικών πολιτικών 
κομμάτων και υποψηφίων με τους οποίους 
συνδέονται. 

αυτών και των εθνικών πολιτικών 
κομμάτων και υποψηφίων με τους οποίους 
συνδέονται. 

Or. en 

Τροπολογία  55 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 17 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα 
πρέπει να μπορούν να χρηματοδοτούν 
εκστρατείες που διεξάγονται στο πλαίσιο 
των εκλογών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ενώ η χρηματοδότηση και ο 
περιορισμός των εκλογικών δαπανών για 
τα κόμματα και τους υποψηφίους σε αυτές 
τις εκλογές θα πρέπει να διέπονται από 
τους κανόνες που ισχύουν σε κάθε κράτος 
μέλος. Για την προαγωγή της ευρωπαϊκής 
πολιτικής συνείδησης των πολιτών της 
Ένωσης και την προώθηση της διαφάνειας 
της ευρωπαϊκής εκλογικής διαδικασίας, τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα πρέπει να 
παροτρύνονται να ενημερώνουν τους 
πολίτες κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για τους δεσμούς μεταξύ 
αυτών και των εθνικών πολιτικών 
κομμάτων και υποψηφίων με τους οποίους 
συνδέονται. 

(17) Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα 
πρέπει να μπορούν να χρηματοδοτούν 
δικές τους εκστρατείες που διεξάγονται 
στο πλαίσιο των εκλογών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ενώ η χρηματοδότηση και ο 
περιορισμός των εκλογικών δαπανών για 
τα κόμματα και τους υποψηφίους σε αυτές 
τις εκλογές θα πρέπει να διέπονται από 
τους κανόνες που ισχύουν σε κάθε κράτος 
μέλος. Για την προαγωγή της ευρωπαϊκής 
πολιτικής συνείδησης των πολιτών της 
Ένωσης και την προώθηση της διαφάνειας 
της ευρωπαϊκής εκλογικής διαδικασίας, τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα πρέπει να 
παροτρύνονται να ενημερώνουν τους 
πολίτες κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για τους δεσμούς μεταξύ 
αυτών και των εθνικών πολιτικών 
κομμάτων και υποψηφίων με τους οποίους 
συνδέονται. 

Or. de 

Τροπολογία  56 
Andrew Duff 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (17 α) Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα 
θα πρέπει να μπορούν να χρηματοδοτούν 
εκστρατείες που διεξάγονται στο πλαίσιο 



 

AM\924360EL.doc 17/184 PE504.068v01-00 

 EL 

δημοψηφισμάτων σε ένα ή πλείονα κράτη 
μέλη που αφορούν κατά τρόπο άμεσο 
ζητήματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ενώ η χρηματοδότηση και ο 
περιορισμός των εκλογικών δαπανών για 
τα κόμματα και τους υποψηφίους σε 
αυτές τις εκστρατείες για τα 
δημοψηφίσματα θα πρέπει να 
καθορίζονται με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις . 

Or. en 

Τροπολογία  57 
Andrew Duff 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 18 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα δεν 
θα πρέπει να χρηματοδοτούν, άμεσα ή 
έμμεσα, άλλα πολιτικά κόμματα και 
ειδικότερα εθνικά κόμματα ή υποψηφίους. 
Τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα δεν 
πρέπει να χρηματοδοτούν, άμεσα ή 
έμμεσα, ευρωπαϊκά ή εθνικά πολιτικά 
κόμματα ή υποψηφίους. Επιπλέον, τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που 
συνδέονται με αυτά δεν θα πρέπει να 
χρηματοδοτούν εκστρατείες που αφορούν 
εθνικά δημοψηφίσματα. Οι αρχές αυτές 
αντικατοπτρίζουν το περιεχόμενο της 
δήλωσης αριθ. 11 σχετικά με το άρθρο 
191 της Συνθήκης για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία 
προσαρτάται στην Τελική Πράξη της 
Συνθήκης της Νίκαιας. 

(18) Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα δεν 
θα πρέπει να χρηματοδοτούν, άμεσα ή 
έμμεσα, άλλα πολιτικά κόμματα και 
ειδικότερα εθνικά κόμματα ή υποψηφίους. 
Τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα δεν 
πρέπει να χρηματοδοτούν, άμεσα ή 
έμμεσα, ευρωπαϊκά ή εθνικά πολιτικά 
κόμματα ή υποψηφίους. Επιπλέον, τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που 
συνδέονται με αυτά δεν θα πρέπει να 
χρηματοδοτούν εκστρατείες που αφορούν 
εθνικά, περιφερειακά ή τοπικά  
δημοψηφίσματα οι οποίες δεν άπτονται 
θεμάτων σχετικών με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  

Or. en 

Τροπολογία  58 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 18 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα δεν 
θα πρέπει να χρηματοδοτούν, άμεσα ή 
έμμεσα, άλλα πολιτικά κόμματα και 
ειδικότερα εθνικά κόμματα ή υποψηφίους. 
Τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα δεν 
πρέπει να χρηματοδοτούν, άμεσα ή 
έμμεσα, ευρωπαϊκά ή εθνικά πολιτικά 
κόμματα ή υποψηφίους. Επιπλέον, τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που 
συνδέονται με αυτά δεν θα πρέπει να 
χρηματοδοτούν εκστρατείες που αφορούν 
εθνικά δημοψηφίσματα. Οι αρχές αυτές 
αντικατοπτρίζουν το περιεχόμενο της 
δήλωσης αριθ. 11 σχετικά με το άρθρο 191 
της Συνθήκης για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία 
προσαρτάται στην Τελική Πράξη της 
Συνθήκης της Νίκαιας. 

(18) Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα δεν 
επιτρέπεται να χρηματοδοτούν, άμεσα ή 
έμμεσα, άλλα πολιτικά κόμματα και 
ειδικότερα εθνικά κόμματα ή υποψηφίους. 
Τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα δεν 
επιτρέπεται να χρηματοδοτούν, άμεσα ή 
έμμεσα, ευρωπαϊκά ή εθνικά πολιτικά 
κόμματα ή υποψηφίους. Επιπλέον, τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που 
συνδέονται με αυτά δεν επιτρέπεται να 
χρηματοδοτούν εκστρατείες που αφορούν 
εθνικά ή περιφερειακά δημοψηφίσματα με 
αποκλειστικά εθνικό ή περιφερειακό 
ενδιαφέρον. Οι αρχές αυτές 
αντικατοπτρίζουν το περιεχόμενο της 
δήλωσης αριθ. 11 σχετικά με το άρθρο 191 
της Συνθήκης για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία 
προσαρτάται στην Τελική Πράξη της 
Συνθήκης της Νίκαιας. 

Or. de 

Τροπολογία  59 
Andrew Duff 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 19 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Για λόγους διαφάνειας και για την 
ενίσχυση του ελέγχου και της 
δημοκρατικής λογοδοσίας των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των 
ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων, οι 
πληροφορίες που θεωρούνται ουσιώδους 
δημόσιου συμφέροντος και αφορούν ιδίως 
το καταστατικό τους, τα μέλη, τις 
οικονομικές καταστάσεις, τους δωρητές 
και τις δωρεές, [εισφορές] και τις 
επιδοτήσεις που λαμβάνουν από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης, καθώς και οι 
πληροφορίες σχετικές με αποφάσεις που 

(19) Για λόγους διαφάνειας και για την 
ενίσχυση του ελέγχου και της 
δημοκρατικής λογοδοσίας των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των 
ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων, οι 
πληροφορίες που θεωρούνται ουσιώδους 
δημόσιου συμφέροντος και αφορούν ιδίως 
το καταστατικό τους, τα μέλη, τις 
οικονομικές καταστάσεις, τους δωρητές 
και τις δωρεές, [εισφορές] και τις 
επιδοτήσεις που λαμβάνουν από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης, καθώς και οι 
πληροφορίες σχετικές με αποφάσεις που 
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ελήφθησαν από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με την καταχώριση, 
τη χρηματοδότηση και τις ποινές θα πρέπει 
να δημοσιεύονται. Η θέσπιση 
κανονιστικού πλαισίου για να 
διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες αυτές 
διατίθενται στο κοινό αποτελεί τον πλέον 
αποτελεσματικό τρόπο για την προώθηση 
ισότιμου και δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ 
των πολιτικών δυνάμεων και για τη 
διενέργεια ανοικτών, διαφανών και 
δημοκρατικών νομοθετικών και εκλογικών 
διαδικασιών, ενισχύοντας με τον τρόπο 
αυτό την εμπιστοσύνη των πολιτών και 
των ψηφοφόρων στην ευρωπαϊκή 
αντιπροσωπευτική δημοκρατία, και 
ευρύτερα, προλαμβάνοντας τη διαφθορά 
και την κατάχρηση εξουσίας. Σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας, η 
υποχρέωση δημοσίευσης της ταυτότητας 
των φυσικών προσώπων δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε εκείνα τα μέλη ενός 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος που δεν 
έχουν δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους 
για τη δημοσίευση ή σε δωρεές ίσες ή 
μικρότερες των 1 000 ευρώ ανά έτος και 
ανά δωρητή. Επίσης, σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, οι πληροφορίες 
για τις δωρεές θα πρέπει να δημοσιεύονται 
ετησίως, εκτός κατά τη διάρκεια των 
εκλογικών εκστρατειών για τις εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή όταν 
πρόκειται για δωρεές που υπερβαίνουν τα 
12 000 ευρώ οπότε η δημοσίευση θα 
πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατό. 

ελήφθησαν από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με την καταχώριση, 
τη χρηματοδότηση και τις ποινές θα πρέπει 
να δημοσιεύονται. Η θέσπιση 
κανονιστικού πλαισίου για να 
διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες αυτές 
διατίθενται στο κοινό αποτελεί τον πλέον 
αποτελεσματικό τρόπο για την προώθηση 
ισότιμου και δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ 
των πολιτικών δυνάμεων και για τη 
διενέργεια ανοικτών, διαφανών και 
δημοκρατικών νομοθετικών και εκλογικών 
διαδικασιών, ενισχύοντας με τον τρόπο 
αυτό την εμπιστοσύνη των πολιτών και 
των ψηφοφόρων στην ευρωπαϊκή 
αντιπροσωπευτική δημοκρατία, και 
ευρύτερα, προλαμβάνοντας τη διαφθορά 
και την κατάχρηση εξουσίας. Τα κόμματα 
πρέπει να υποχρεούνται να δημοσιεύουν 
την ταυτότητα των αξιωματούχων τους 
και των δωρητών τους που δωρίζουν 
ποσά ύψους 5.000 ευρώ και άνω ανά έτος. 
Επίσης, σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, οι πληροφορίες για τις 
δωρεές θα πρέπει να δημοσιεύονται 
ετησίως, εκτός κατά τη διάρκεια των 
εκλογικών εκστρατειών για τις εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή όταν 
πρόκειται για δωρεές που υπερβαίνουν τα 
12 000 ευρώ οπότε η δημοσίευση θα 
πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατό. 

Or. en 

Τροπολογία  60 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 19 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Για λόγους διαφάνειας και για την 
ενίσχυση του ελέγχου και της 

(19) Για λόγους διαφάνειας και για την 
ενίσχυση του ελέγχου και της 
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δημοκρατικής λογοδοσίας των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των 
ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων, οι 
πληροφορίες που θεωρούνται ουσιώδους 
δημόσιου συμφέροντος και αφορούν ιδίως 
το καταστατικό τους, τα μέλη, τις 
οικονομικές καταστάσεις, τους δωρητές 
και τις δωρεές, [εισφορές] και τις 
επιδοτήσεις που λαμβάνουν από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης, καθώς και οι 
πληροφορίες σχετικές με αποφάσεις που 
ελήφθησαν από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με την καταχώριση, 
τη χρηματοδότηση και τις ποινές θα πρέπει 
να δημοσιεύονται. Η θέσπιση 
κανονιστικού πλαισίου για να 
διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες αυτές 
διατίθενται στο κοινό αποτελεί τον πλέον 
αποτελεσματικό τρόπο για την προώθηση 
ισότιμου και δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ 
των πολιτικών δυνάμεων και για τη 
διενέργεια ανοικτών, διαφανών και 
δημοκρατικών νομοθετικών και εκλογικών 
διαδικασιών, ενισχύοντας με τον τρόπο 
αυτό την εμπιστοσύνη των πολιτών και 
των ψηφοφόρων στην ευρωπαϊκή 
αντιπροσωπευτική δημοκρατία, και 
ευρύτερα, προλαμβάνοντας τη διαφθορά 
και την κατάχρηση εξουσίας. Σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας, η 
υποχρέωση δημοσίευσης της ταυτότητας 
των φυσικών προσώπων δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε εκείνα τα μέλη ενός 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος που δεν 
έχουν δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους 
για τη δημοσίευση ή σε δωρεές ίσες ή 
μικρότερες των 1 000 ευρώ ανά έτος και 
ανά δωρητή. Επίσης, σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, οι πληροφορίες 
για τις δωρεές θα πρέπει να δημοσιεύονται 
ετησίως, εκτός κατά τη διάρκεια των 
εκλογικών εκστρατειών για τις εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή όταν 
πρόκειται για δωρεές που υπερβαίνουν τα 
12 000 ευρώ οπότε η δημοσίευση θα 
πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατό. 

δημοκρατικής λογοδοσίας των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των 
ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων, οι 
πληροφορίες που θεωρούνται ουσιώδους 
δημόσιου συμφέροντος και αφορούν ιδίως 
το καταστατικό τους, το πρόγραμμά τους 
με τα θεμελιώδη αιτήματα, τους στόχους 
και τις αξίες του κόμματος, τις 
οικονομικές καταστάσεις, τους δωρητές 
και τις δωρεές, [εισφορές] και τις 
επιδοτήσεις που λαμβάνουν από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης, καθώς και οι 
πληροφορίες σχετικές με τα μέλη και τον 
αριθμό μελών του κόμματος, και με 
αποφάσεις που ελήφθησαν από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την 
καταχώριση, τη χρηματοδότηση και τις 
ποινές θα πρέπει να δημοσιεύονται. Η 
θέσπιση κανονιστικού πλαισίου για να 
διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες αυτές 
διατίθενται στο κοινό αποτελεί τον πλέον 
αποτελεσματικό τρόπο για την προώθηση 
ισότιμου και δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ 
των πολιτικών δυνάμεων και για τη 
διενέργεια ανοικτών, διαφανών και 
δημοκρατικών νομοθετικών και εκλογικών 
διαδικασιών, ενισχύοντας με τον τρόπο 
αυτό την εμπιστοσύνη των πολιτών και 
των ψηφοφόρων στην ευρωπαϊκή 
αντιπροσωπευτική δημοκρατία, και 
ευρύτερα, προλαμβάνοντας τη διαφθορά 
και την κατάχρηση εξουσίας. Δεν υπάρχει 
υποχρέωση δημοσίευσης της ταυτότητας 
των φυσικών προσώπων τα οποία είναι 
μέλη ενός ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος. Δημοσιεύονται οι δωρεές άνω 
των 500 ευρώ ανά έτος και ανά δωρητή. 
Οι πληροφορίες για τις δωρεές 
δημοσιεύονται κάθε εξάμηνο. Κατά τη 
διάρκεια των εκλογικών εκστρατειών για 
τις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, καθώς και όταν πρόκειται 
για δωρεές που υπερβαίνουν τα 
2 000 ευρώ, υπάρχει υποχρέωση άμεσης 
δημοσίευσης. 

Or. de 
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Τροπολογία  61 
Gerald Häfner 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 19 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Για λόγους διαφάνειας και για την 
ενίσχυση του ελέγχου και της 
δημοκρατικής λογοδοσίας των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των 
ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων, οι 
πληροφορίες που θεωρούνται ουσιώδους 
δημόσιου συμφέροντος και αφορούν ιδίως 
το καταστατικό τους, τα μέλη, τις 
οικονομικές καταστάσεις, τους δωρητές 
και τις δωρεές, [εισφορές] και τις 
επιδοτήσεις που λαμβάνουν από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης, καθώς και οι 
πληροφορίες σχετικές με αποφάσεις που 
ελήφθησαν από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με την καταχώριση, 
τη χρηματοδότηση και τις ποινές θα πρέπει 
να δημοσιεύονται. Η θέσπιση 
κανονιστικού πλαισίου για να 
διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες αυτές 
διατίθενται στο κοινό αποτελεί τον πλέον 
αποτελεσματικό τρόπο για την προώθηση 
ισότιμου και δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ 
των πολιτικών δυνάμεων και για τη 
διενέργεια ανοικτών, διαφανών και 
δημοκρατικών νομοθετικών και εκλογικών 
διαδικασιών, ενισχύοντας με τον τρόπο 
αυτό την εμπιστοσύνη των πολιτών και 
των ψηφοφόρων στην ευρωπαϊκή 
αντιπροσωπευτική δημοκρατία, και 
ευρύτερα, προλαμβάνοντας τη διαφθορά 
και την κατάχρηση εξουσίας. Σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας, η 
υποχρέωση δημοσίευσης της ταυτότητας 
των φυσικών προσώπων δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε εκείνα τα μέλη ενός 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος που δεν 
έχουν δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους για 
τη δημοσίευση ή σε δωρεές ίσες ή 
μικρότερες των 1 000 ευρώ ανά έτος και 
ανά δωρητή. Επίσης, σύμφωνα με την 

(19) Για λόγους διαφάνειας και για την 
ενίσχυση του ελέγχου και της 
δημοκρατικής λογοδοσίας των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των 
ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων, οι 
πληροφορίες που θεωρούνται ουσιώδους 
δημόσιου συμφέροντος και αφορούν ιδίως 
το καταστατικό τους, τα μέλη, τις 
οικονομικές καταστάσεις, τους δωρητές 
και τις δωρεές, [εισφορές] και τις 
επιδοτήσεις που λαμβάνουν από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης, καθώς και οι 
πληροφορίες σχετικές με αποφάσεις που 
ελήφθησαν από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με την καταχώριση, 
τη χρηματοδότηση και τις ποινές θα πρέπει 
να δημοσιεύονται. Η θέσπιση 
κανονιστικού πλαισίου για να 
διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες αυτές 
διατίθενται στο κοινό αποτελεί τον πλέον 
αποτελεσματικό τρόπο για την προώθηση 
ισότιμου και δίκαιου ανταγωνισμού μεταξύ 
των πολιτικών δυνάμεων και για τη 
διενέργεια ανοικτών, διαφανών και 
δημοκρατικών νομοθετικών και εκλογικών 
διαδικασιών, ενισχύοντας με τον τρόπο 
αυτό την εμπιστοσύνη των πολιτών και 
των ψηφοφόρων στην ευρωπαϊκή 
αντιπροσωπευτική δημοκρατία, και 
ευρύτερα, προλαμβάνοντας τη διαφθορά 
και την κατάχρηση εξουσίας. Σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας, η 
υποχρέωση δημοσίευσης της ταυτότητας 
των φυσικών προσώπων δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε εκείνα τα μέλη ενός 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος που δεν 
έχουν δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους για 
τη δημοσίευση ή σε δωρεές ίσες ή 
μικρότερες των 1 000 ευρώ ανά έτος και 
ανά δωρητή. Επίσης, σύμφωνα με την 
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αρχή της αναλογικότητας, οι πληροφορίες 
για τις δωρεές θα πρέπει να δημοσιεύονται 
ετησίως, εκτός κατά τη διάρκεια των 
εκλογικών εκστρατειών για τις εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή όταν 
πρόκειται για δωρεές που υπερβαίνουν τα 
12 000 ευρώ οπότε η δημοσίευση θα 
πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατό. 

αρχή της αναλογικότητας, οι πληροφορίες 
για τις δωρεές θα πρέπει να δημοσιεύονται 
ετησίως, εκτός κατά τη διάρκεια των 
εκλογικών εκστρατειών για τις εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή όταν 
πρόκειται για δωρεές που υπερβαίνουν τα 
2.000 ευρώ οπότε η δημοσίευση θα πρέπει 
να γίνεται το συντομότερο δυνατό. 

Or. en 

Τροπολογία  62 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 21 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, 
σχετικά με την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
όργανα και τους οργανισμούς της 
Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα η οποία 
διενεργείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και την επιτροπή 
ανεξάρτητων διακεκριμένων 
προσωπικοτήτων κατ’ εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού. 

(21) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, 
σχετικά με την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
όργανα και τους οργανισμούς της 
Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα η οποία 
διενεργείται από τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ που αναλαμβάνουν την καταχώριση 
των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων 
και των ευρωπαϊκών πολιτικών 
ιδρυμάτων καθώς και τον έλεγχο αυτής. 

Or. de 

Τροπολογία  63 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 23 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Για λόγους ασφάλειας δικαίου, πρέπει 
να διευκρινίζεται ότι το Ευρωπαϊκό 

(23) Για λόγους ασφάλειας δικαίου, πρέπει 
να διευκρινίζεται ότι το Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο, τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα, οι εθνικές αρχές οι οποίες είναι 
αρμόδιες για την άσκηση ελέγχου σε 
πτυχές που σχετίζονται με τη 
χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων, καθώς και άλλοι 
τρίτοι οι οποίοι αναφέρονται ή 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, 
είναι οι υπεύθυνοι της επεξεργασίας κατά 
την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
45/2001 ή της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Πρέπει 
επίσης να προσδιορίζεται το μέγιστο 
χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορούν 
να διατηρούν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία συλλέγουν, με σκοπό 
τη διασφάλιση της νομιμότητας, της 
κανονικότητας και της διαφάνειας της 
χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων και των μελών των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Υπό 
την ιδιότητα των υπευθύνων της 
επεξεργασίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές και οι τρίτοι πρέπει να 
λαμβάνουν κάθε κατάλληλο μέτρο ώστε να 
συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις 
που επιβάλλουν ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
45/2001 και η οδηγία 95/46/ΕΚ, και ιδίως 
εκείνες που σχετίζονται με το σύννομο της 
επεξεργασίας, την ασφάλεια των 
δραστηριοτήτων επεξεργασίας, την παροχή 
πληροφοριών και τα δικαιώματα των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα να έχουν πρόσβαση στα δικά 
τους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 
καθώς και να εξασφαλίζουν τη διόρθωση 
και τη διαγραφή των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν. 

Κοινοβούλιο, τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα, οι εθνικές αρχές οι οποίες είναι 
αρμόδιες για την άσκηση ελέγχου σε 
πτυχές που σχετίζονται με τη 
χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων, καθώς και άλλοι 
τρίτοι οι οποίοι αναφέρονται ή 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, 
είναι οι υπεύθυνοι της επεξεργασίας κατά 
την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
45/2001 ή της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Πρέπει 
επίσης να προσδιορίζεται το μέγιστο 
χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα πρέπει 
να διατηρούν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία συλλέγουν στο 
πλαίσιο της τεκμηρίωσης των δωρεών, 
με σκοπό τη διασφάλιση της νομιμότητας, 
της κανονικότητας και της διαφάνειας της 
χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων και των μελών των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Υπό 
την ιδιότητα των υπευθύνων της 
επεξεργασίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές και οι τρίτοι πρέπει να 
λαμβάνουν κάθε κατάλληλο μέτρο ώστε να 
συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις 
που επιβάλλουν ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
45/2001 και η οδηγία 95/46/ΕΚ, και ιδίως 
εκείνες που σχετίζονται με το σύννομο της 
επεξεργασίας, την ασφάλεια των 
δραστηριοτήτων επεξεργασίας, την παροχή 
πληροφοριών και τα δικαιώματα των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδομένα να έχουν πρόσβαση στα δικά 
τους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 
καθώς και να εξασφαλίζουν τη διόρθωση 
και τη διαγραφή των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν. 

Or. de 

Τροπολογία  64 
Louis Michel 
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Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 25 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Θεσπίζονται συγκεκριμένοι κανόνες 
και διαδικασίες για την κατανομή των 
διαθέσιμων πιστώσεων κάθε έτος από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός, τον 
αριθμό των δικαιούχων και, αφετέρου, το 
ποσοστό εκλεγμένων μελών στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε δικαιούχου 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και, κατ’ 
επέκταση, του αντίστοιχου ευρωπαϊκού 
πολιτικού ιδρύματος που συνδέεται με 
αυτό. Οι εν λόγω κανόνες προβλέπουν 
αυστηρή διαφάνεια, λογιστικό, 
διαχειριστικό και χρηματοοικονομικό 
έλεγχο των ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων που συνδέονται με αυτά και 
διατάξεις περί ελέγχου από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
καθώς και αναλογικές κυρώσεις, μεταξύ 
άλλων σε περίπτωση παραβίασης από 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα των αρχών επί των οποίων 
ερείδεται η Ένωση. 

(25) Θεσπίζονται συγκεκριμένοι κανόνες 
και διαδικασίες για την κατανομή των 
διαθέσιμων πιστώσεων κάθε έτος από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός, τον 
αριθμό των δικαιούχων και, αφετέρου, το 
ποσοστό εκλεγμένων μελών στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε δικαιούχου 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και, κατ’ 
επέκταση, του αντίστοιχου ευρωπαϊκού 
πολιτικού ιδρύματος που συνδέεται με 
αυτό. Οι εν λόγω κανόνες προβλέπουν 
αυστηρή διαφάνεια, λογιστικό, 
διαχειριστικό και χρηματοοικονομικό 
έλεγχο των ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων που συνδέονται με αυτά και 
διατάξεις περί ελέγχου από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και την μεικτή Επιτροπή 
που αποτελείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
καθώς και αναλογικές κυρώσεις, μεταξύ 
άλλων σε περίπτωση παραβίασης από 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα των αρχών επί των οποίων 
ερείδεται η Ένωση. 

Or. fr 

Τροπολογία  65 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 25 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Θεσπίζονται συγκεκριμένοι κανόνες 
και διαδικασίες για την κατανομή των 
διαθέσιμων πιστώσεων κάθε έτος από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός, τον 

(25) Θεσπίζονται συγκεκριμένοι κανόνες 
και διαδικασίες για την κατανομή των 
διαθέσιμων πιστώσεων κάθε έτος από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός, τον 
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αριθμό των δικαιούχων και, αφετέρου, το 
ποσοστό εκλεγμένων μελών στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε δικαιούχου 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και, κατ’ 
επέκταση, του αντίστοιχου ευρωπαϊκού 
πολιτικού ιδρύματος που συνδέεται με 
αυτό. Οι εν λόγω κανόνες προβλέπουν 
αυστηρή διαφάνεια, λογιστικό, 
διαχειριστικό και χρηματοοικονομικό 
έλεγχο των ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων που συνδέονται με αυτά και 
διατάξεις περί ελέγχου από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
καθώς και αναλογικές κυρώσεις, μεταξύ 
άλλων σε περίπτωση παραβίασης από 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα των αρχών επί των 
οποίων ερείδεται η Ένωση. 

αριθμό των δικαιούχων και, αφετέρου, το 
ποσοστό εκλεγμένων μελών στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε δικαιούχου 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και, κατ’ 
επέκταση, του αντίστοιχου ευρωπαϊκού 
πολιτικού ιδρύματος που συνδέεται με 
αυτό. Οι εν λόγω κανόνες προβλέπουν 
αυστηρή διαφάνεια, λογιστικό, 
διαχειριστικό και χρηματοοικονομικό 
έλεγχο των ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών 
ιδρυμάτων που συνδέονται με αυτά και 
διατάξεις περί ελέγχου από το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και αναλογικές 
κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης από 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα των δημοσιονομικών 
διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Or. de 

Τροπολογία  66 
Andrew Duff 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 25 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Θεσπίζονται συγκεκριμένοι κανόνες 
και διαδικασίες για την κατανομή των 
διαθέσιμων πιστώσεων κάθε έτος από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός, τον 
αριθμό των δικαιούχων και, αφετέρου, το 
ποσοστό εκλεγμένων μελών στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε δικαιούχου 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και, κατ’ 
επέκταση, του αντίστοιχου ευρωπαϊκού 
πολιτικού ιδρύματος που συνδέεται με 
αυτό. Οι εν λόγω κανόνες προβλέπουν 
αυστηρή διαφάνεια, λογιστικό, 
διαχειριστικό και χρηματοοικονομικό 
έλεγχο των ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων που συνδέονται με αυτά και 
διατάξεις περί ελέγχου από το Ευρωπαϊκό 

(25) Θεσπίζονται συγκεκριμένοι κανόνες 
και διαδικασίες για την κατανομή των 
διαθέσιμων πιστώσεων κάθε έτος από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός, τον 
αριθμό των δικαιούχων και, αφετέρου, το 
ποσοστό εκλεγμένων μελών στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε δικαιούχου 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και, κατ’ 
επέκταση, του αντίστοιχου ευρωπαϊκού 
πολιτικού ιδρύματος που συνδέεται με 
αυτό. Οι εν λόγω κανόνες προβλέπουν 
αυστηρή διαφάνεια, λογιστικό, 
διαχειριστικό και χρηματοοικονομικό 
έλεγχο των ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων που συνδέονται με αυτά και 
διατάξεις περί ελέγχου από το Ευρωπαϊκό 



 

PE504.068v01-00 26/184 AM\924360EL.doc 

EL 

Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
καθώς και αναλογικές κυρώσεις, μεταξύ 
άλλων σε περίπτωση παραβίασης από 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα των αρχών επί των οποίων 
ερείδεται η Ένωση. 

Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
καθώς και αναλογικές κυρώσεις, μεταξύ 
άλλων σε περίπτωση παραβίασης από 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα των αρχών επί των οποίων 
ερείδεται η Ένωση. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα πρέπει να συγκροτήσει 
συμβουλευτική επιτροπή που θα 
αποτελείται από ανεξάρτητες 
διακεκριμένες προσωπικότητες.  

Or. en 

Τροπολογία  67 
Krišjānis Kariņš 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 26 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα 
πρέπει να ελέγχει τακτικά ότι 
εξακολουθούν να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις που 
σχετίζονται με την καταχώριση και τη 
χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων ή των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων. Ο εν λόγω έλεγχος 
θα πρέπει να διενεργείται σε ετήσια βάση ή 
κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 
οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού 
προσώπου. Οι αποφάσεις που σχετίζονται 
με τον σεβασμό των αξιών επί των οποίων 
ερείδεται η Ένωση θα πρέπει να 
λαμβάνονται μόνον σύμφωνα με 
διαδικασία ειδικά σχεδιασμένη για τον 
σκοπό αυτό και κατόπιν διαβούλευσης με 
επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων 
προσωπικοτήτων. 

(26) Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης θα πρέπει να 
ελέγχει τακτικά ότι εξακολουθούν να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις και οι 
απαιτήσεις που σχετίζονται με την 
καταχώριση και τη χρηματοδότηση των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων ή των 
ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων. Ο εν 
λόγω έλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε 
ετήσια βάση ή κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματος οποιουδήποτε φυσικού ή 
νομικού προσώπου. Οι αποφάσεις που 
σχετίζονται με τον σεβασμό των αξιών επί 
των οποίων ερείδεται η Ένωση θα πρέπει 
να λαμβάνονται μόνον σύμφωνα με 
διαδικασία ειδικά σχεδιασμένη για τον 
σκοπό αυτό και κατόπιν διαβούλευσης με 
επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων 
προσωπικοτήτων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως πολιτικό όργανο δεν είναι ο κατάλληλος φορέας για την 
καταχώριση, αξιολόγηση των δραστηριοτήτων, επιβολή ποινών και εκκαθάριση ενός πολιτικού 
κόμματος.  Τα καθήκοντα αυτά θα πρέπει να επιτελούνται από μη πολιτικό όργανο που θα 
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διαθέτει τεχνική και νομική εμπειρογνωμοσύνη για την εκτέλεση ανάλογων καθηκόντων. 

Τροπολογία  68 
Andrew Duff 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 26 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει 
να ελέγχει τακτικά ότι εξακολουθούν να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις και οι 
απαιτήσεις που σχετίζονται με την 
καταχώριση και τη χρηματοδότηση των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων ή των 
ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων. Ο εν 
λόγω έλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε 
ετήσια βάση ή κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματος οποιουδήποτε φυσικού ή 
νομικού προσώπου. Οι αποφάσεις που 
σχετίζονται με τον σεβασμό των αξιών επί 
των οποίων ερείδεται η Ένωση θα πρέπει 
να λαμβάνονται μόνον σύμφωνα με 
διαδικασία ειδικά σχεδιασμένη για τον 
σκοπό αυτό και κατόπιν διαβούλευσης με 
επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων 
προσωπικοτήτων. 

(26) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει 
να ελέγχει τακτικά ότι εξακολουθούν να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις και οι 
απαιτήσεις που σχετίζονται με την 
καταχώριση και τη χρηματοδότηση των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων ή των 
ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων. Ο εν 
λόγω έλεγχος θα πρέπει να διενεργείται 
τακτικά, καθώς και κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματος οποιουδήποτε 
φυσικού ή νομικού προσώπου. Το 
Κοινοβούλιο θα πρέπει να δημοσιεύει τα 
αποτελέσματα του ελέγχου του μαζί με 
όλη τη σχετική τεκμηρίωση που του 
έχουν υποβάλει τα πολιτικά κόμματα. Οι 
αποφάσεις που σχετίζονται με τον 
σεβασμό των αξιών επί των οποίων 
ερείδεται η Ένωση θα πρέπει να 
λαμβάνονται μόνον σύμφωνα με 
διαδικασία ειδικά σχεδιασμένη για τον 
σκοπό αυτό και κατόπιν διαβούλευσης με 
επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων 
προσωπικοτήτων. 

Or. en 

Τροπολογία  69 
Gerald Häfner 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 26 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει 
να ελέγχει τακτικά ότι εξακολουθούν να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις και οι 

(26) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει 
να ελέγχει τακτικά ότι εξακολουθούν να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις και οι 
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απαιτήσεις που σχετίζονται με την 
καταχώριση και τη χρηματοδότηση των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων ή των 
ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων. Ο εν 
λόγω έλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε 
ετήσια βάση ή κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματος οποιουδήποτε φυσικού ή 
νομικού προσώπου. Οι αποφάσεις που 
σχετίζονται με τον σεβασμό των αξιών επί 
των οποίων ερείδεται η Ένωση θα πρέπει 
να λαμβάνονται μόνον σύμφωνα με 
διαδικασία ειδικά σχεδιασμένη για τον 
σκοπό αυτό και κατόπιν διαβούλευσης με 
επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων 
προσωπικοτήτων. 

απαιτήσεις που σχετίζονται με την 
καταχώριση και τη χρηματοδότηση των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων ή των 
ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων. Ο εν 
λόγω έλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε 
ετήσια βάση ή κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματος οποιουδήποτε φυσικού ή 
νομικού προσώπου. Οι αποφάσεις που 
σχετίζονται με τον σεβασμό των αξιών επί 
των οποίων ερείδεται η Ένωση θα πρέπει 
να λαμβάνονται μόνον σύμφωνα με 
διαδικασία ειδικά σχεδιασμένη για τον 
σκοπό αυτό και κατόπιν διαβούλευσης με 
συμβουλευτική επιτροπή αποτελούμενη 
από τους εμπειρογνώμονες των κρατών 
μελών που είναι αρμόδιοι για την 
κανονιστική ρύθμιση των κομμάτων και 
τις εκλογικές διαδικασίες (η 
συμβουλευτική επιτροπή για την 
κανονιστική ρύθμιση των ευρωπαϊκών 
κομμάτων). Οι αποφάσεις για χορήγηση ή 
ανάκληση του καθεστώτος ευρωπαϊκού 
πολιτικού κόμματος ή ιδρύματος από ένα 
κόμμα ή ίδρυμα μπορούν να 
προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 263 της ΣΛΕΕ. 

Or. en 

Τροπολογία  70 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 26 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει 
να ελέγχει τακτικά ότι εξακολουθούν να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις και οι 
απαιτήσεις που σχετίζονται με την 
καταχώριση και τη χρηματοδότηση των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων ή των 
ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων. Ο εν 
λόγω έλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε 
ετήσια βάση ή κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματος οποιουδήποτε φυσικού ή 

(26) Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 
θα πρέπει, ως ανεξάρτητος 
θεματοφύλακας των οικονομικών 
συμφερόντων των πολιτών της Ένωσης, 
να ελέγχει τακτικά στο πλαίσιο των 
καθηκόντων του ότι εξακολουθούν να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις και οι 
απαιτήσεις που σχετίζονται με τη 
χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων ή των ευρωπαϊκών 
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νομικού προσώπου. Οι αποφάσεις που 
σχετίζονται με τον σεβασμό των αξιών 
επί των οποίων ερείδεται η Ένωση θα 
πρέπει να λαμβάνονται μόνον σύμφωνα 
με διαδικασία ειδικά σχεδιασμένη για τον 
σκοπό αυτό και κατόπιν διαβούλευσης με 
επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων 
προσωπικοτήτων. 

πολιτικών ιδρυμάτων και ότι η αντίστοιχη 
χρηματοδότηση χρησιμοποιείται, 
τεκμηριώνεται και αναφέρεται νόμιμα 
και κανονικά. Ο εν λόγω έλεγχος θα 
πρέπει να διενεργείται σε ετήσια βάση ή 
κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 
οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού 
προσώπου. 

 Οι αποφάσεις που σχετίζονται με τον 
σεβασμό των αξιών επί των οποίων 
ερείδεται η Ένωση, και οι οποίες 
μπορούν να οδηγήσουν κατά συνέπεια σε 
οριστική ανάκληση μιας καταχώρισης 
καθώς και του νομικού καθεστώτος του 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή 
ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος, θα 
πρέπει λόγω της ιδιαίτερης ανάγκης 
προστασίας της ελευθερίας του 
συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, η 
οποία εξασφαλίζεται από το άρθρο 12 
παράγραφος 1 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να λαμβάνονται 
μόνον σύμφωνα με διαδικασία ειδικά 
σχεδιασμένη για τον σκοπό αυτό υπό την 
ευθύνη του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Or. de 

Τροπολογία  71 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 27 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Σε ό,τι αφορά την τεχνική βοήθεια η 
οποία παρέχεται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σε ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα θα πρέπει να τηρείται η αρχή της 
ίσης μεταχείρισης, να παρέχεται έναντι 
τιμολογίου και πληρωμής και να αποτελεί 
αντικείμενο τακτικής έκθεσης η οποία θα 
δημοσιοποιείται. 

(27) Σε ό,τι αφορά την τεχνική βοήθεια η 
οποία παρέχεται από τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα σε ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα θα πρέπει να τηρείται η αρχή της 
ίσης μεταχείρισης, να παρέχεται έναντι 
τιμολογίου και πληρωμής και να αποτελεί 
αντικείμενο τακτικής έκθεσης του 
αντίστοιχου θεσμικού οργάνου η οποία θα 
δημοσιοποιείται. 
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Or. de 

Τροπολογία  72 
György Schöpflin, József Szájer 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 28 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(28) Η εφαρμογή βασικών πτυχών του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
παρουσιάζεται σε ειδικό δικτυακό τόπο και 
να εξετάζεται σε ετήσια έκθεση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία πρέπει 
να δημοσιεύεται. 

(28) Η εφαρμογή βασικών πτυχών του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
παρουσιάζεται σε ειδικό δικτυακό τόπο και 
να εξετάζεται σε ετήσια έκθεση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία πρέπει 
να δημοσιεύεται τόσο σε έντυπη όσο και 
σε ηλεκτρονική μορφή. 

Or. en 

Τροπολογία  73 
Stanimir Ilchev 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) «πολιτικό κόμμα»: ένωση πολιτών η 
οποία επιδιώκει πολιτικούς σκοπούς· 

(1) «πολιτικό κόμμα»: εθελοντική ένωση 
πολιτών, που ασπάζονται κοινές αξίες και 
διαθέτουν εκλογικά δικαιώματα για τις 
εκλογές για την ανάδειξη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία 
επιδιώκει πολιτικούς σκοπούς, 

Or. en 

Τροπολογία  74 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) «πολιτικός συνασπισμός»: 
διαρθρωμένη συνεργασία μεταξύ 

(2) «πολιτικός συνασπισμός»: 
διαρθρωμένη συνεργασία μεταξύ 
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πολιτικών κομμάτων ή/και φυσικών 
προσώπων από διαφορετικά κράτη μέλη· 

πολιτικών κομμάτων από διαφορετικά 
κράτη μέλη· 

Or. de 

 

Τροπολογία  75 
Izaskun Bilbao Barandica 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2) «πολιτικός συνασπισμός»: διαρθρωμένη 
συνεργασία μεταξύ πολιτικών κομμάτων 
ή/και φυσικών προσώπων από διαφορετικά 
κράτη μέλη· 

2) «πολιτικός συνασπισμός»: διαρθρωμένη 
συμμαχία μεταξύ πολιτικών κομμάτων 
ή/και φυσικών προσώπων από διαφορετικά 
κράτη μέλη· 

Or. es 

Τροπολογία  76 
Andrew Duff 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) «ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα»: 
πολιτικός συνασπισμός ο οποίος επιδιώκει 
πολιτικούς στόχους και είναι 
καταχωρισμένος στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που 
θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό· 

(3) «ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα»: 
πολιτικός συνασπισμός ο οποίος επιδιώκει 
πολιτικούς στόχους με την διεξαγωγή 
εκστρατειών για την προσέλκυση ψήφων 
και την απόκτηση εδρών σε εκλογές για 
την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, με την προώθηση 
υποψηφίων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τη διεξαγωγή εκστρατειών σε 
δημοψηφίσματα που αφορούν θέματα 
που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα 
είναι καταχωρισμένο στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που 
θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό, 

Or. en 
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Τροπολογία  77 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3 α) «κόμμα μέλος»: πολιτικό κόμμα ή 
πολιτικός συνασπισμός στον οποίο ανήκει 
ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα. 

Or. de 

Τροπολογία  78 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 β (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3 β) «μεμονωμένα μέλη»: φυσικά 
πρόσωπα τα οποία ανήκουν άμεσα σε ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα εφόσον αυτό 
επιτρέπεται από το καταστατικό του. 

Or. de 

Τροπολογία  79 
Izaskun Bilbao Barandica 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο δ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) παροχή ενός πλαισίου συνεργασίας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο για εθνικά πολιτικά 
ιδρύματα, πανεπιστημιακούς και άλλους 
συναφείς παράγοντες· 

δ) παροχή ενός πλαισίου συνεργασίας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο για εθνικά, 
περιφερειακά πολιτικά ιδρύματα, 
πανεπιστημιακούς και άλλους συναφείς 
παράγοντες, 

Or. es 

Τροπολογία  80 
Andrew Duff 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) όργανο του οποίου τα μέλη είτε 
κατέχουν περιφερειακή εκλογική εντολή 
είτε είναι πολιτικά υπόλογα σε εκλεγμένη 
συνέλευση· «χρηματοδότηση από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης»: 

(5) «περιφερειακό κοινοβούλιο» ή 
«περιφερειακή συνέλευση»: όργανο το 
οποίο διαθέτει νομοθετικές εξουσίες 
σύμφωνα με το συνταγματικό δίκαιο 
κράτους μέλους, το οποίο κοινοποιείται 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

Or. en 

Τροπολογία  81 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) όργανο του οποίου τα μέλη είτε 
κατέχουν περιφερειακή εκλογική εντολή 
είτε είναι πολιτικά υπόλογα σε εκλεγμένη 
συνέλευση· «χρηματοδότηση από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης»: 

(5) όργανο το οποίο υπάγεται σε φορέα 
τοπικής αυτοδιοίκησης ο οποίος 
βρίσκεται στο αμέσως χαμηλότερο 
επίπεδο από την κεντρική κρατική 
εξουσία και διαθέτει νομοθετικές 
αρμοδιότητες. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Ο ορισμός αυτός της περιφέρειας προέρχεται από τη «Δήλωση για τον περιφερειακό χαρακτήρα 
στην Ευρώπη» της Συνέλευσης των Περιφερειών της Ευρώπης. 

Τροπολογία  82 
Izaskun Bilbao Barandica 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) «περιφερειακό κοινοβούλιο» ή 
«περιφερειακή συνέλευση»: όργανο του 
οποίου τα μέλη είτε κατέχουν 

(5) «περιφερειακό κοινοβούλιο» ή 
«περιφερειακή συνέλευση»: όργανο με 
νομοθετικές αρμοδιότητες δυνάμει της 
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περιφερειακή εκλογική εντολή είτε είναι 
πολιτικά υπόλογα σε εκλεγμένη 
συνέλευση• 

εθνικής νομοθεσίας που το διέπει και οι 
οποίες κοινοποιούνται ως τοιαύτες στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  

Or. es 

Τροπολογία  83 
Andrew Duff 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) «δωρεά»: παροχή μετρητών και άλλων 
δωρεών σε είδος (αγαθά ή υπηρεσίες) που 
συνιστούν οικονομικό πλεονέκτημα για το 
οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα. 

(7) «δωρεά»: παροχή μετρητών και άλλων 
δωρεών σε είδος (αγαθά ή υπηρεσίες) που 
συνιστούν οικονομικό πλεονέκτημα για το 
οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα. 

Or. en 

Τροπολογία  84 
Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) «δωρεά»: παροχή μετρητών και άλλων 
δωρεών σε είδος (αγαθά ή υπηρεσίες) που 
συνιστούν οικονομικό πλεονέκτημα για το 
οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα. 

(7) «δωρεά»: παροχή μετρητών και άλλων 
δωρεών σε είδος (αγαθά ή υπηρεσίες) που 
συνιστούν οικονομικό πλεονέκτημα για το 
οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα. Οι 
συνεισφορές για την οργάνωση κοινών 
δραστηριοτήτων δεν θεωρούνται δωρεές 

Or. en 

Τροπολογία  85 
Alain Lamassoure 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ένας πολιτικός συνασπισμός, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 2, δικαιούται 
να ζητήσει την καταχώριση του 
καταστατικού του ως ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπό 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1. Ένα πολιτικό κόμμα ή ένας πολιτικός 
συνασπισμός, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, 
σημείο 1) και 2), μπορούν να ζητήσουν 
την καταχώριση του καταστατικού τους ως 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

Or. fr 

Τροπολογία  86 
Krišjānis Kariņš 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ένας πολιτικός συνασπισμός, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 2, δικαιούται 
να ζητήσει την καταχώριση του 
καταστατικού του ως ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπό 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1. Ένας πολιτικός συνασπισμός, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 2, δικαιούται 
να ζητήσει την καταχώριση του 
καταστατικού του ως ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης, υπό τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Or. en 

Τροπολογία  87 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (α α) δεν πρέπει να επιδιώκει 
κερδοσκοπικούς σκοπούς. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Βλ. τροπολογία 102. 
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Τροπολογία  88 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) πρέπει να εκπροσωπείται, 
τουλάχιστον στο ένα τέταρτο των κρατών 
μελών, από βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή στα εθνικά κοινοβούλια, 
στα περιφερειακά κοινοβούλια ή στις 
περιφερειακές συνελεύσεις ή 

διαγράφεται 

πρέπει να έλαβε, τουλάχιστον στο ένα 
τέταρτο των κρατών μελών, τουλάχιστον 
τρία τοις εκατό των ψήφων σε καθένα 
από τα εν λόγω κράτη μέλη στις 
τελευταίες εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. 

 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Βλέπε τροπολογία 101. 

Τροπολογία  89 
Gerald Häfner 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – πρώτη παράγραφος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) πρέπει να εκπροσωπείται, τουλάχιστον 
στο ένα τέταρτο των κρατών μελών, από 
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ή στα εθνικά κοινοβούλια, στα 
περιφερειακά κοινοβούλια ή στις 
περιφερειακές συνελεύσεις ή 

(β) πρέπει να αποτελείται από 
οργανώσεις-μέλη που αναγνωρίζονται 
από τον νόμο ως  κόμματα ή επιτρέπεται 
να συμμετέχουν σε εκλογές ως κόμματα 
σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο 
τουλάχιστον στο ένα τέταρτο των κρατών 
μελών, 

Or. en 

Τροπολογία  90 
Andrew Duff 
 



 

AM\924360EL.doc 37/184 PE504.068v01-00 

 EL 

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – πρώτη παράγραφος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) πρέπει να εκπροσωπείται, τουλάχιστον 
στο ένα τέταρτο των κρατών μελών, από 
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ή στα εθνικά κοινοβούλια, στα 
περιφερειακά κοινοβούλια ή στις 
περιφερειακές συνελεύσεις ή 

(β) πρέπει να εκπροσωπείται, τουλάχιστον 
στο ένα τρίτο των κρατών μελών, από 
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ή στα εθνικά κοινοβούλια, στα 
περιφερειακά κοινοβούλια ή στις 
περιφερειακές συνελεύσεις ή 

Or. en 

Τροπολογία  91 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – πρώτη παράγραφος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) πρέπει να εκπροσωπείται, τουλάχιστον 
στο ένα τέταρτο των κρατών μελών, από 
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ή στα εθνικά κοινοβούλια, στα 
περιφερειακά κοινοβούλια ή στις 
περιφερειακές συνελεύσεις ή 

(β) πρέπει να εκπροσωπείται, τουλάχιστον 
στο ένα πέμπτο των κρατών μελών, από 
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ή στα εθνικά κοινοβούλια, στα 
περιφερειακά κοινοβούλια ή στις 
περιφερειακές συνελεύσεις ή 

Or. de 

Τροπολογία  92 
Izaskun Bilbao Barandica 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – πρώτη παράγραφος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) πρέπει να εκπροσωπείται, τουλάχιστον 
στο ένα τέταρτο των κρατών μελών, από 
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ή στα εθνικά κοινοβούλια, στα 
περιφερειακά κοινοβούλια ή στις 
περιφερειακές συνελεύσεις ή 

β) πρέπει να εκπροσωπείται, τουλάχιστον 
στο ένα τέταρτο των κρατών μελών, από 
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ή στα εθνικά κοινοβούλια, στα 
περιφερειακά κοινοβούλια ή στις 
περιφερειακές συνελεύσεις, με 
νομοθετικές αρμοδιότητες δυνάμει της 
εθνικής νομοθεσίας που το διέπει και οι 
οποίες κοινοποιούνται ως τοιαύτες στο 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  
Or. es 

Τροπολογία  93 
Gerald Häfner 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – δεύτερη παράγραφος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 πρέπει να έλαβε, τουλάχιστον στο ένα 
τέταρτο των κρατών μελών, τουλάχιστον 
τρία τοις εκατό των ψήφων σε καθένα 
από τα εν λόγω κράτη μέλη στις 
τελευταίες εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου· 

διαγράφεται 

Or. en 

Τροπολογία  94 
Manfred Weber 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – δεύτερη παράγραφος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

πρέπει να έλαβε, τουλάχιστον στο ένα 
τέταρτο των κρατών μελών, τουλάχιστον 
τρία τοις εκατό των ψήφων σε καθένα από 
τα εν λόγω κράτη μέλη στις τελευταίες 
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

πρέπει να έλαβε, τουλάχιστον στο ένα 
τέταρτο των κρατών μελών, τουλάχιστον 
τρία τοις εκατό των ψήφων σε καθένα από 
τα εν λόγω κράτη μέλη στις τελευταίες 
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ή 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Λογική συνέπεια της τροπολογίας στο άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – παράγραφος 2 α 
(νέα). 

Τροπολογία  95 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – δεύτερη παράγραφος 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

πρέπει να έλαβε, τουλάχιστον στο ένα 
τέταρτο των κρατών μελών, τουλάχιστον 
τρία τοις εκατό των ψήφων σε καθένα από 
τα εν λόγω κράτη μέλη στις τελευταίες 
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

πρέπει να έλαβε, τουλάχιστον στο ένα 
πέμπτο των κρατών μελών, τουλάχιστον 
τρία τοις εκατό των ψήφων σε καθένα από 
τα εν λόγω κράτη μέλη στις τελευταίες 
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Or. de 

Τροπολογία  96 
Manfred Weber 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο β – παράγραφος 2α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 διαθέτει τουλάχιστον στο ένα τρίτο των 
κρατών μελών εθνικά αναγνωρισμένα 
κόμματα. 

Or. de 

Τροπολογία  97 
Zbigniew Ziobro 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) πρέπει να τηρεί, ιδίως στο πρόγραμμα 
και στις δραστηριότητές του, και μέσω των 
δραστηριοτήτων των μελών του, τις αξίες 
επί των οποίων ερείδεται η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, και ιδίως τον σεβασμό της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, 
της δημοκρατίας, της ισότητας, του 
κράτους δικαίου και τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των μελών μειονοτήτων· 

γ) πρέπει να τηρεί, ιδίως στο πρόγραμμα 
και στις δραστηριότητές του, και μέσω των 
δραστηριοτήτων των μελών του, τις αξίες 
επί των οποίων ερείδεται η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, και ιδίως τον σεβασμό της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, 
της δημοκρατίας, της ισότητας, του 
κράτους δικαίου και τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των θρησκευόμενων· 

Or. pl 
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Τροπολογία  98 
Louis Michel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) πρέπει να τηρεί, ιδίως στο πρόγραμμα 
και στις δραστηριότητές του, και μέσω των 
δραστηριοτήτων των μελών του, τις αξίες 
επί των οποίων ερείδεται η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, και ιδίως τον σεβασμό της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, 
της δημοκρατίας, της ισότητας, του 
κράτους δικαίου και τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των μελών μειονοτήτων· 

(γ) πρέπει να τηρεί, ιδίως στο πρόγραμμα 
και στις δραστηριότητές του, και μέσω των 
δραστηριοτήτων των μελών του, τις αξίες 
επί των οποίων ερείδεται η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, και ιδίως τον σεβασμό της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, 
της δημοκρατίας, της ισότητας, του 
κράτους δικαίου και τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των μελών μειονοτήτων, καθώς και τον 
σεβασμό του χάρτη των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Or. fr 

Τροπολογία  99 
Izaskun Bilbao Barandica 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) πρέπει να τηρεί, ιδίως στο πρόγραμμα 
και στις δραστηριότητές του, και μέσω των 
δραστηριοτήτων των μελών του, τις αξίες 
επί των οποίων ερείδεται η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, και ιδίως τον σεβασμό της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, 
της δημοκρατίας, της ισότητας, του 
κράτους δικαίου και τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των μελών μειονοτήτων· 

γ) πρέπει να τηρεί, ιδίως στο πρόγραμμα 
και στις δραστηριότητές του, και μέσω των 
δραστηριοτήτων των μελών του, τις αξίες 
επί των οποίων ερείδεται η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, και ιδίως τον σεβασμό της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, 
της δημοκρατίας, της ισότητας, του 
κράτους δικαίου και τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των προσώπων που ανήκουν σε 
μειονότητες, ως μέλη των μειονοτήτων 
αυτών. 

Or. es 
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Τροπολογία  100 
Zbigniew Ziobro 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) πρέπει να έλαβε μέρος σε εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή να εξέφρασε 
δημόσια την πρόθεσή του να λάβει μέρος 
στις επόμενες εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου· 

διαγράφεται 

Or. pl 

Τροπολογία  101 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(δ) πρέπει να έλαβε μέρος σε εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή να εξέφρασε 
δημόσια την πρόθεσή του να λάβει μέρος 
στις επόμενες εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου· 

(δ) τα κόμματα μέλη του συνασπισμού 
κομμάτων εκπροσωπούνται τουλάχιστον 
στο ένα τρίτο των κρατών μελών και 
έχουν συμμετάσχει στις τελευταίες 
εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
για το εθνικό κοινοβούλιο ή για ένα 
περιφερειακό κοινοβούλιο. 

Or. de 

Τροπολογία  102 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ε) δεν πρέπει να επιδιώκει 
κερδοσκοπικούς σκοπούς. 

διαγράφεται 

Or. de 
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Αιτιολόγηση 

Για οργανωτικούς λόγους συνιστάται η ρύθμιση του ζητήματος αυτού σε άλλο σημείο. 

Τροπολογία  103 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (ε α) για τον προσδιορισμό του αριθμού 
που αφορά το στοιχείο β) λαμβάνονται 
υπόψη μόνο τα κόμματα μέλη τα οποία 
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4. 

Or. de 

Τροπολογία  104 
Κύριο Anneli Jäätteenmäki 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (εα) πρέπει να διασφαλίζει την ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων και την 
ισότητα των φύλων κατά τη συγκρότηση 
των εκλογικών συνδυασμών. 

Or. fi 

Τροπολογία  105 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (ε α) πρέπει να διασφαλίζει την ισότιμη 
εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στα 
εσωτερικά του όργανα, και να προωθεί 
την ισότητα των φύλων και την 
εξασφάλιση ίσων ευκαιριών όσον αφορά 
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τη συγκρότηση των εκλογικών 
συνδυασμών 

Or. de 

Τροπολογία  106 
Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (ε α) πρέπει να διασφαλίζει ισορροπία 
μεταξύ των φύλων στη γενική του 
συνέλευση και να προωθεί την ισορροπία 
μεταξύ των φύλων στα διοικητικά του 
όργανα και στη σύνθεση των 
ψηφοδελτίων 

Or. en 

 

Τροπολογία  107 
Andrew Duff 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Ένας βουλευτής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, εθνικού κοινοβουλίου, 
περιφερειακού κοινοβουλίου ή 
περιφερειακής συνέλευσης θεωρείται 
μέλος ενός μόνον ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος, το οποίο, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση, είναι εκείνο με το οποίο 
συνδέεται το εθνικό ή περιφερειακό 
πολιτικό του κόμμα,   

Or. en 

Τροπολογία  108 
Krišjānis Kariņš 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ένα πολιτικό ίδρυμα δικαιούται να 
ζητήσει την καταχώριση του καταστατικού 
του ως ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπό τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

2. Ένα πολιτικό ίδρυμα δικαιούται να 
ζητήσει την καταχώριση του καταστατικού 
του ως ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα στην  
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 
της Απάτης υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

Or. en 

Τροπολογία  109 
Stanimir Ilchev 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) πρέπει να τηρεί, ιδίως στο πρόγραμμα 
και στις δραστηριότητές του, τις αξίες επί 
των οποίων ερείδεται η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, και ιδίως τον σεβασμό της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, 
της δημοκρατίας, της ισότητας, του 
κράτους δικαίου και τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των μελών μειονοτήτων· 

(γ) πρέπει να τηρεί, ιδίως στο πρόγραμμα 
και στις δραστηριότητές του, τις αξίες επί 
των οποίων ερείδεται η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, και ιδίως τον σεβασμό της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, 
της δημοκρατίας, της ισότητας, του 
κράτους δικαίου και τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των μελών μειονοτήτων· και δεν πρέπει να 
επιδιώκει θρησκευτικούς και εθνικούς 
σκοπούς, 

Or. en 

Τροπολογία  110 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 Α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2 Α. Κατά την επαλήθευση της 
συμμόρφωσης προς τον όρο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, στοιχείο 
γ), όσον αφορά ένα ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα καιστην παράγραφο 2, στοιχείο γ), 
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όσον αφορά ένα ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα, πρέπει να τηρούνται με ιδιαίτερη 
αυστηρότητα οι αρχές της αμεροληψίας 
και της ουδετερότητας, εις τρόπον ώστε 
να διαφυλλάσσεται η μέγιστη δυνατή 
πολυφωνία. 

Or. pt 

Τροπολογία  111 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα μπορεί 
να έχει μόνον ένα ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα το οποίο συνδέεται επίσημα με 
αυτό. Η επίσημη σχέση μεταξύ του 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και του 
ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος που 
συνδέεται με αυτό πρέπει να αναφέρεται 
στο καταστατικό αμφοτέρων, σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παράγραφος 1 και το άρθρο 5. 
Κάθε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα που συνδέεται 
με αυτό πρέπει να διασφαλίζει τον 
διαχωρισμό των δομών καθημερινής 
διαχείρισης και διοίκησης καθώς και των 
οικονομικών λογαριασμών του 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, αφενός, 
και του ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος 
με το οποίο συνδέεται, αφετέρου. 

3. Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα μπορεί 
να έχει μόνον ένα ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα, το οποίο συνδέεται επίσημα με 
αυτό. Η επίσημη σχέση μεταξύ του 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και του 
ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος που 
συνδέεται με αυτό πρέπει να αναφέρεται 
στο καταστατικό αμφοτέρων, σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παράγραφος 1 και το άρθρο 5. 
Κάθε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα που συνδέεται 
με αυτό πρέπει να διασφαλίζει τον 
διαχωρισμό των δομών καθημερινής 
διαχείρισης και διοίκησης καθώς και των 
οικονομικών λογαριασμών του 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, αφενός, 
και του ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος 
με το οποίο συνδέεται, αφετέρου. 

Or. de 

Τροπολογία  112 
Andrew Duff 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) το όνομα του κόμματος, το οποίο 
πρέπει να διακρίνεται σαφώς, ακόμη και 

(α) το όνομα του κόμματος και το 
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στη σύντομη εκδοχή του, από εκείνο 
οποιουδήποτε άλλου υφιστάμενου 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος· 

έμβλημα ή το λογότυπό του, 

Or. en 

Τροπολογία  113 
Μαριέττα Γιαννάκου 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) το όνομα του κόμματος, το οποίο 
πρέπει να διακρίνεται σαφώς, ακόμη και 
στη σύντομη εκδοχή του, από εκείνο 
οποιουδήποτε άλλου υφιστάμενου 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος· 

(α) το όνομα του κόμματος, το οποίο 
πρέπει να διακρίνεται σαφώς, ακόμη και 
στη σύντομη εκδοχή του, από εκείνο 
οποιουδήποτε άλλου υφιστάμενου 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και το 
ειδικό λογότυπό του και ακρωνύμιο, 

Or. en 

Τροπολογία  114 
Stanimir Ilchev 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) το όνομα του κόμματος, το οποίο 
πρέπει να διακρίνεται σαφώς, ακόμη και 
στη σύντομη εκδοχή του, από εκείνο 
οποιουδήποτε άλλου υφιστάμενου 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος· 

(α) το μοναδικό όνομα του κόμματος, και 
το έμβλημα ή το λογότυπό του, που δεν 
πρέπει να απεικονίζουν θρησκευτικές 
παραστάσεις και σύμβολα, 

Or. en 

Τροπολογία  115 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) τη νομική μορφή του κόμματος, όπως 
αναγνωρίζεται στην έννομη τάξη του 
κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η 
έδρα του· 

διαγράφεται 

Or. de 

Τροπολογία  116 
Zita Gurmai 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(δ) ένα γραπτό πολιτικό πρόγραμμα, το 
οποίο περιγράφει τον σκοπό και τους 
στόχους του κόμματος· 

(δ) περιγραφή του σκοπού και των 
στόχων του κόμματος, 

Or. en 

Τροπολογία  117 
Zita Gurmai 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(θ) τα όργανα ή τα φυσικά πρόσωπα, τα 
οποία έχουν, σε καθένα από τα οικεία 
κράτη μέλη, την εξουσία νόμιμης 
εκπροσώπησης, ιδίως για σκοπούς αγοράς 
ή διάθεσης κινητής και ακίνητης 
περιουσίας και εκπροσώπησης ενώπιον 
δικαστηρίου· 

(θ) τα όργανα ή τους αξιωματούχους, που 
έχουν, σε καθένα από τα οικεία κράτη 
μέλη, την εξουσία νόμιμης εκπροσώπησης, 
ιδίως για σκοπούς αγοράς ή διάθεσης 
κινητής και ακίνητης περιουσίας και 
εκπροσώπησης ενώπιον δικαστηρίου· 

Or. en 

Τροπολογία  118 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ι) τη λύση της οντότητας ως 
αναγνωρισμένου ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος. 

διαγράφεται 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Για οργανωτικούς λόγους συνιστάται η ρύθμιση του ζητήματος αυτού σε άλλο σημείο. 

Τροπολογία  119 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ι) τη λύση της οντότητας ως 
αναγνωρισμένου ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος. 

(ι) τη διαδικασία τερματισμού της 
διαρθρωμένης συνεργασίας μεταξύ των 
πολιτικών κομμάτων και/ή των φυσικών 
προσώπων του πολιτικού συνασπισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο 2 του 
παρόντος κανονισμού. 

Or. de 

Τροπολογία  120 
Andrew Duff 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) την αποδοχή, την παραίτηση και τον 
αποκλεισμό των μελών του κόμματος, με 
συνημμένο τον κατάλογο των μελών του· 

(α) την αποδοχή, την παραίτηση και τον 
αποκλεισμό των κομμάτων-μελών, 

Or. en 

Τροπολογία  121 
Rainer Wieland 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) την αποδοχή, την παραίτηση και τον 
αποκλεισμό των μελών του κόμματος, με 
συνημμένο τον κατάλογο των μελών του· 

(α) την αποδοχή, την παραίτηση και τον 
αποκλεισμό των κομμάτων μελών και των 
μεμονωμένων μελών, με συνημμένο τον 
κατάλογο των μελών· 

Or. de 

Τροπολογία  122 
Alain Lamassoure 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) την αποδοχή, την παραίτηση και τον 
αποκλεισμό των μελών του κόμματος, με 
συνημμένο τον κατάλογο των μελών του· 

(α) την αποδοχή, την παραίτηση και τον 
αποκλεισμό των μελών του κόμματος, με 
συνημμένο τον κατάλογο των οργανώσεων 
μελών του, 

Or. fr 

Τροπολογία  123 
Manfred Weber 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) την αποδοχή, την παραίτηση και τον 
αποκλεισμό των μελών του κόμματος, με 
συνημμένο τον κατάλογο των μελών του· 

(α) την αποδοχή, την παραίτηση και τον 
αποκλεισμό των μελών του κόμματος, με 
συνημμένο τον κατάλογο των κομμάτων 
μελών· 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Δεν θα πρέπει να δημοσιοποιείται η συμμετοχή φυσικών προσώπων. 

Τροπολογία  124 
Helmut Scholz 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) την αποδοχή, την παραίτηση και τον 
αποκλεισμό των μελών του κόμματος, με 
συνημμένο τον κατάλογο των μελών του· 

(α) την αποδοχή, την παραίτηση και τον 
αποκλεισμό των μελών του κόμματος, με 
συνημμένο τον κατάλογο των κομμάτων 
μελών που συνεργάζονται στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος· 

Or. de 

Τροπολογία  125 
Stanimir Ilchev, Anneli Jäätteenmäki 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) την αποδοχή, την παραίτηση και τον 
αποκλεισμό των μελών του κόμματος, με 
συνημμένο τον κατάλογο των μελών του· 

(α) την αποδοχή, την παραίτηση και τον 
αποκλεισμό των μελών του κόμματος, με 
συνημμένο τον τακτικά 
επικαιροποιούμενο κατάλογο των μελών 
του· 

Or. en 

Τροπολογία  126 
Andrew Duff 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (α α) την αποδοχή, την παραίτηση και 
τον αποκλεισμό των μεμονωμένων  μελών 
του κόμματος, 

Or. en 

Τροπολογία  127 
Rainer Wieland 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
συνδέονται με κάθε είδους συμμετοχή, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που 
εγγυώνται τα δικαιώματα εκπροσώπησης 
όλων των μελών, ανεξάρτητα από το κατά 
πόσον είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
και τα σχετικά δικαιώματα ψήφου· 

(β) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
συνδέονται με κάθε είδους συμμετοχή, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που 
εγγυώνται τα δικαιώματα εκπροσώπησης 
όλων των μελών και τα σχετικά 
δικαιώματα ψήφου· 

Or. de 

Τροπολογία  128 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) τη λειτουργία μιας γενικής συνέλευσης, 
στην οποία πρέπει να διασφαλίζεται η 
εκπροσώπηση όλων των μελών· 

(γ) τη λειτουργία μιας γενικής συνέλευσης, 
στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των 
κομμάτων μελών ανάλογα με τη δύναμη 
αυτών, οι οποίοι εκλέγονται από τα 
κόμματα μέλη με μυστική ψηφοφορία. 
Εφόσον το καταστατικό επιτρέπει τη 
συμμετοχή μεμονωμένων μελών, η 
εκπροσώπησή τους πρέπει να 
εξασφαλίζεται με κατάλληλο τρόπο· 

Or. de 

Τροπολογία  129 
Andrew Duff 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(δ) τη δημοκρατική εκλογή και τις 
διαδικασίες δημοκρατικής λήψης 
αποφάσεων όλων των λοιπών διοικητικών 
οργάνων, προσδιορίζοντας για καθένα τις 
εξουσίες, τις αρμοδιότητες και τη σύνθεσή 

(δ) τη δημοκρατική εκλογή και τις 
διαδικασίες δημοκρατικής λήψης 
αποφάσεων όλων των λοιπών διοικητικών 
οργάνων, προσδιορίζοντας για καθένα τις 
εξουσίες, τις αρμοδιότητες και τη σύνθεσή 
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του, συμπεριλαμβανομένων των όρων 
διορισμού και απομάκρυνσης των μελών 
του και σαφών και διάφανων κριτηρίων 
για την επιλογή υποψηφίων και την εκλογή 
αξιωματούχων, των οποίων η θητεία 
πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένη 
παρότι μπορεί να είναι ανανεώσιμη· 

του, συμπεριλαμβανομένων των όρων 
διορισμού και απομάκρυνσης των μελών 
των εν λόγω οργάνων,  και σαφών και 
διάφανων κριτηρίων για την επιλογή 
υποψηφίων και την εκλογή του αρχηγού 
του κόμματος και άλλων αξιωματούχων, 
των οποίων η θητεία πρέπει να είναι 
χρονικά περιορισμένη παρότι μπορεί να 
είναι ανανεώσιμη· 

Or. en 

Τροπολογία  130 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(δ) τη δημοκρατική εκλογή και τις 
διαδικασίες δημοκρατικής λήψης 
αποφάσεων όλων των λοιπών διοικητικών 
οργάνων, προσδιορίζοντας για καθένα τις 
εξουσίες, τις αρμοδιότητες και τη 
σύνθεσή του, συμπεριλαμβανομένων των 
όρων διορισμού και απομάκρυνσης των 
μελών του και σαφών και διάφανων 
κριτηρίων για την επιλογή υποψηφίων 
και την εκλογή αξιωματούχων, των 
οποίων η θητεία πρέπει να είναι χρονικά 
περιορισμένη παρότι μπορεί να είναι 
ανανεώσιμη· 

(δ) τις αρμοδιότητες και τις διαδικασίες 
δημοκρατικής λήψης αποφάσεων όλων 
των λοιπών διοικητικών οργάνων, καθώς 
και τη σύνθεση αυτών, 

Or. de 

Τροπολογία  131 
Zita Gurmai 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(δ) τη δημοκρατική εκλογή και τις 
διαδικασίες δημοκρατικής λήψης 
αποφάσεων όλων των λοιπών διοικητικών 
οργάνων, προσδιορίζοντας για καθένα τις 

(δ) τη δημοκρατική εκλογή και τις 
διαδικασίες δημοκρατικής λήψης 
αποφάσεων όλων των λοιπών διοικητικών 
οργάνων, προσδιορίζοντας για καθένα τις 
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εξουσίες, τις αρμοδιότητες και τη σύνθεσή 
του, συμπεριλαμβανομένων των όρων 
διορισμού και απομάκρυνσης των μελών 
του και σαφών και διάφανων κριτηρίων 
για την επιλογή υποψηφίων και την 
εκλογή αξιωματούχων, των οποίων η 
θητεία πρέπει να είναι χρονικά 
περιορισμένη παρότι μπορεί να είναι 
ανανεώσιμη· 

εξουσίες, τις αρμοδιότητες και τη σύνθεσή 
του· οι εν λόγω διατάξεις περιλαμβάνουν, 
πρώτον σαφή και διαφανή κριτήρια για 
την επιλογή υποψηφίων για αυτά τα 
διοικητικά όργανα, δεύτερον, τους όρους 
διορισμού και  απομάκρυνσης των μελών 
τους, και, τρίτον, την επιλογή 
αξιωματούχων, των οποίων η θητεία 
πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένη 
παρότι μπορεί να είναι ανανεώσιμη, 

Or. en 

Τροπολογία  132 
Alain Lamassoure 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) την δημοκρατική εκλογή του 
υποψηφίου που υποστηρίζεται από το 
κόμμα για την προεδρία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και για κάθε άλλο ευρωπαϊκό 
πολιτικό λειτούργημα·  

Or. fr 

Τροπολογία  133 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (δ α) τις ρυθμίσεις σχετικά με τον 
διορισμό των μελών όλων των λοιπών 
διοικητικών οργάνων μέσω μυστικής 
ψηφοφορίας για χρονικό διάστημα που 
δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, καθώς και την 
επανεκλογή και την ανάκληση αυτών· 

Or. de 
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Τροπολογία  134 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ε) τις εσωκομματικές διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων, ιδίως τις διαδικασίες 
ψηφοφορίας και τις απαιτήσεις που 
αφορούν την απαρτία· 

(ε) τους λοιπούς εσωτερικούς κανόνες του 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος σχετικά 
με τη λήψη αποφάσεων, τις εκλογές, την 
απαιτούμενη απαρτία και την 
τροποποίηση του καταστατικού· 

Or. de 

Τροπολογία  135 
Κύριο Anneli Jäätteenmäki 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (εα) τη τήρηση και τη προώθηση της 
αρχής της ισότητας των φύλων στα 
εσωτερικά όργανα του κόμματος και την 
εφαρμογή της αρχής της ισοτιμίας των 
φύλων και την επιδίωξη της ισορροπίας 
κατά τη συγκρότηση των εκλογικών 
συνδυασμών, 

Or. fi 

Τροπολογία  136 
Gerald Häfner 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (ε α) την υποχρέωση των κομμάτων που 
το απαρτίζουν να επιλέγουν υποψηφίους 
για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου βάσει μιας ανοικτής και 
δημοκρατικής διαδικασίας μέσω 
ελεύθερης και μυστικής ψηφοφορίας σε 
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ισότιμη βάση, 
Or. en 

Τροπολογία  137 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (ε α) την τήρηση και τη δεσμευτική 
προώθηση της αρχής της ισότητας των 
φύλων στα εσωτερικά όργανα του 
κόμματος, καθώς και κατά τη 
συγκρότηση των εκλογικών συνδυασμών 
με τρόπο που να εξασφαλίζει την ισότητα 
των ευκαιριών 

Or. de 

Τροπολογία  138 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ζ) τη διαδικασία τροποποίησης του 
καταστατικού. 

διαγράφεται 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Βλ. τροπολογία στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο ε). 

Τροπολογία  139 
Manfred Weber 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (ζ α) τους ελάχιστους κανόνες 
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εσωκομματικής δημοκρατίας που πρέπει 
να τηρούνται από τα κόμματα μέλη, ιδίως 
τους κανόνες σχετικά με την τήρηση των 
δημοκρατικών αρχών κατά τη 
συγκρότηση καταλόγων υποψηφίων σε 
όλα τα πολιτικά επίπεδα. 

Or. de 

Τροπολογία  140 
Μαριέττα Γιαννάκου 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (ζ α)  την εκπροσώπηση των φύλων στα 
εσωτερικά του όργανα και την προώθηση 
της ισότητας των φύλων κατά τη 
συγκρότηση των εκλογικών συνδυασμών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 9 του σχεδίου έκθεσης. 

Τροπολογία  141 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (ζ α) τη λύση της οντότητας ως 
αναγνωρισμένου ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος συμπεριλαμβανομένων των 
απαραίτητων σχετικών διακανονισμών. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Βλ. τροπολογία στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ι). 
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Τροπολογία  142 
Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (ζ α) τήρηση της ισορροπίας μεταξύ των 
φύλων στη γενική συνέλευση του 
κόμματος και προώθηση της ισορροπίας 
μεταξύ των φύλων στα διοικητικά όργανα 
και κατά τη συγκρότηση των εκλογικών 
συνδυασμών, 

Or. en 

Τροπολογία  143 
Stanimir Ilchev 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 5 – στοιχείο γ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) τη νομική μορφή του ιδρύματος, όπως 
αναγνωρίζεται στην έννομη τάξη του 
κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η 
έδρα του· 

διαγράφεται 

Or. en 

Τροπολογία  144 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 5 – στοιχείο γ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) τη νομική μορφή του ιδρύματος, όπως 
αναγνωρίζεται στην έννομη τάξη του 
κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η 
έδρα του· 

διαγράφεται 

Or. de 
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Τροπολογία  145 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 5 – στοιχείο ζ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ζ) κατάλογο των οργάνων του ιδρύματος, 
προσδιορίζοντας για καθένα τις εξουσίες, 
τις αρμοδιότητες και τη σύνθεσή του, 
συμπεριλαμβανομένων των όρων 
διορισμού και απομάκρυνσης των μελών 
και των διαχειριστών του· 

(ζ) τις αρμοδιότητες και τις διαδικασίες 
δημοκρατικής λήψης αποφάσεων των 
οργάνων του ιδρύματος, καθώς και τη 
σύνθεση αυτών, 

Or. de 

Τροπολογία  146 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 5 – στοιχείο ζ α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (ζ α) τις ρυθμίσεις σχετικά με τον 
διορισμό των μελών των οργάνων του 
ιδρύματος μέσω μυστικής ψηφοφορίας, 
καθώς και την επανεκλογή και την 
ανάκληση αυτών· 

Or. de 

Τροπολογία  147 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 5 – στοιχείο ζ β (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (ζ β) τους λοιπούς εσωτερικούς κανόνες 
του ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος 
σχετικά με τη λήψη αποφάσεων, τις 
εκλογές, την απαιτούμενη απαρτία και 
την τροποποίηση του καταστατικού· 

Or. de 
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Τροπολογία  148 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 5 – στοιχείο ι 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ι) τη διαδικασία τροποποίησης του 
καταστατικού· 

διαγράφεται 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Βλ. τροπολογία στο άρθρο 5 στοιχείο ζ β) (νέο). 

Τροπολογία  149 
Krišjānis Kariņš 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Προτού λάβει την απόφασή της η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 
της Απάτης ζητεί τη γνώμη της 
επιτροπής ανεξάρτητων διακεκριμένων 
προσωπικοτήτων, η οποία παρέχει την 
αιτιολογημένη γνώμη της εντός μηνός 
από την παραλαβή της αίτησης 
γνωμοδότησης. Η γνώμη της επιτροπής 
ανεξάρτητων διακεκριμένων 
προσωπικοτήτων δημοσιοποιείται. 

 Η επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων 
προσωπικοτήτων αποτελείται από τρία 
μέλη που παρέχουν υψηλά ηθικά και 
επαγγελματικά εχέγγυα και διαθέτουν 
εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα του 
συνταγματικού και διεθνούς δικαίου 
καθώς και του δικαίου των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η 
Επιτροπή διορίζουν από ένα μέλος της 
επιτροπής ανεξάρτητων διακεκριμένων 
προσωπικοτήτων. Τα μέλη διορίζονται 
εντός έξι μηνών από τη λήξη της πρώτης 
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συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
μετά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Η γραμματειακή 
υποστήριξη και η χρηματοδότηση της 
επιτροπής παρέχονται από την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 
της Απάτης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η καταχώριση των πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων συνιστά μια σύνθετη διαδικασία που 
προϋποθέτει την αξιολόγηση διαφόρων πραγματικών και νομικών πτυχών, που άπτονται του 
θεμελιώδους δικαιώματος της ελευθερίας του συνέρχεσθαι. Οι αποφάσεις που αφορούν την 
καταχώριση ενδέχεται να επιδέχονται προσφυγή ενώπιον δικαστηρίου.  Ωστόσο, λόγω της 
άμεσης ισχύος τους και της σημασίας τους, πρέπει να πληρούν υψηλά νομικά πρότυπα. Το 
παρόν σχέδιο κανονισμού δεν λαμβάνει υπόψη το στοιχείο αυτό. Ομοίως, το παρόν σχέδιο δεν 
καθορίζει σαφή κριτήρια για τα μέλη της επιτροπής διακεκριμένων προσωπικοτήτων.  

Τροπολογία  150 
Krišjānis Kariņš 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεσπίζει 
ένα μητρώο (στο εξής το «μητρώο») για 
την καταχώριση ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων και ευρωπαϊκών πολιτικών 
ιδρυμάτων. 

1. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης θεσπίζει ένα 
μητρώο (στο εξής το «μητρώο») για την 
καταχώριση ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων και ευρωπαϊκών πολιτικών 
ιδρυμάτων. 

Or. en 

Τροπολογία  151 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεσπίζει 
ένα μητρώο (στο εξής το «μητρώο») για 
την καταχώριση ευρωπαϊκών πολιτικών 

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσπίζει ένα 
μητρώο (στο εξής το «μητρώο») για την 
καταχώριση ευρωπαϊκών πολιτικών 
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κομμάτων και ευρωπαϊκών πολιτικών 
ιδρυμάτων. 

κομμάτων και ευρωπαϊκών πολιτικών 
ιδρυμάτων. 

Or. pt 

Τροπολογία  152 
György Schöpflin, József Szájer 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεσπίζει 
ένα μητρώο (στο εξής το «μητρώο») για 
την καταχώριση ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων και ευρωπαϊκών πολιτικών 
ιδρυμάτων. 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεσπίζει 
ένα μητρώο (στο εξής το «μητρώο») για 
την καταχώριση ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων και ευρωπαϊκών πολιτικών 
ιδρυμάτων. Το μητρώο διατίθεται επίσης 
σε ηλεκτρονική μορφή. 

Or. en 

Τροπολογία  153 
Krišjānis Kariņš 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Για την καταχώριση του καταστατικού 
του, ο πολιτικός συνασπισμός, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 2, ή το 
πολιτικό ίδρυμα που συνδέεται με ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, υποβάλλει 
αίτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

2. Για την καταχώριση του καταστατικού 
του, ο πολιτικός συνασπισμός, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 2, ή το 
πολιτικό ίδρυμα που συνδέεται με ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, υποβάλλει 
αίτηση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης . 

Or. en 

Τροπολογία  154 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Για την καταχώριση του καταστατικού 
του, ο πολιτικός συνασπισμός, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 2, ή το 
πολιτικό ίδρυμα που συνδέεται με ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, υποβάλλει 
αίτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

2. Για την καταχώριση του καταστατικού 
του, ο πολιτικός συνασπισμός, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 2, ή το 
πολιτικό ίδρυμα που συνδέεται με ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, υποβάλλει 
αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Or. pt 

Τροπολογία  155 
Andrew Duff 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3 α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
δημοσιεύει το σύνολο της τεκμηρίωσης 
που του υπέβαλαν τα πολιτικά κόμματα 
και ιδρύματα στο πλαίσιο της αίτησή 
τους.  

Or. en 

Τροπολογία  156 
Zita Gurmai 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Ένα πολιτικό ίδρυμα μπορεί να ζητήσει 
την καταχώριση του καταστατικού του στο 
μητρώο μόνον μέσω του ευρωπαϊκού 
πολιτικού κόμματος με το οποίο συνδέεται. 

4. Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα μπορεί 
να ζητήσει την καταχώριση του 
καταστατικού του στο μητρώο μόνον μέσω 
του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος με το 
οποίο συνδέεται. 

Or. en 

Τροπολογία  157 
Gerald Häfner 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4 α. Συμβουλευτική επιτροπή για την 
κανονιστική ρύθμιση των ευρωπαϊκών 
κομμάτων αποτελούμενη από ένα 
εκπρόσωπο της αρχής κάθε κράτους 
μέλους η οποία έχει εντολή να λαμβάνει 
αποφάσεις σχετικά με τη συμμετοχή των 
κομμάτων στις εκλογές σε εθνικό επίπεδο 
εξετάζει δεόντως κάθε αίτηση και 
διατυπώνει σύσταση σχετικά με το κατά 
πόσον η αίτηση πληροί όλες τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στα 
άρθρα 3, 4, και 5. 

Or. en 

Τροπολογία  158 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Εντός τριών μηνών από την παραλαβή 
της αίτησης καταχώρισης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εκδίδει απόφαση, η οποία 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με το 
καταστατικό του κόμματος ή του 
ιδρύματος ή, εάν η αίτηση δεν γίνει δεκτή, 
μαζί με τους λόγους απόρριψης. 

5. Εφόσον τα κατατεθέντα έγγραφα που 
συνοδεύουν την αίτηση ενός πολιτικού 
συνασπισμού και/ή του συνδεδεμένου με 
αυτόν ιδρύματος για καταχώριση ως 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα αντίστοιχα πληρούν τα 
κριτήρια που ορίζονται στα άρθρα 3, 4 
και 5 του παρόντος κανονισμού, 
πραγματοποιείται επίσημη καταχώριση 
στο μητρώο. Εάν τα έγγραφα δεν 
πληρούν αυτές τις απαιτήσεις, η αίτηση 
καταχώρισης απορρίπτεται. Η σχετική 
απόφαση κοινοποιείται στον αιτούντα 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο αιτών 
μπορεί να καταθέσει εκ νέου την αίτηση 
καταχώρισης κατάλληλα διορθωμένη. 

Or. de 
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Τροπολογία  159 
Manfred Weber 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Εντός τριών μηνών από την παραλαβή 
της αίτησης καταχώρισης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εκδίδει απόφαση, η οποία 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με το 
καταστατικό του κόμματος ή του 
ιδρύματος ή, εάν η αίτηση δεν γίνει δεκτή, 
μαζί με τους λόγους απόρριψης. 

5. Εντός τριών μηνών από την παραλαβή 
της αίτησης καταχώρισης, οι υπηρεσίες 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έπειτα 
από τυπικό έλεγχο των απαιτήσεων και 
προϋποθέσεων που προβλέπονται στα 
άρθρα 3, 4 και 5, εκδίδουν απόφαση, η 
οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί 
με το καταστατικό του κόμματος ή του 
ιδρύματος ή, εάν η αίτηση δεν γίνει δεκτή, 
μαζί με τους λόγους απόρριψης. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Η καταχώριση νέων κομμάτων στο μητρώο δεν πρέπει να αποτελεί πολιτική απόφαση και ως εκ 
τούτου θα πρέπει να ελέγχεται από υπαλλήλους. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να 
περιορίζεται στον έλεγχο τυπικών κριτηρίων. Αντιθέτως, ο έλεγχος της τήρησης των 
ευρωπαϊκών αξιών και των δημοκρατικών αρχών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από ένα 
δικαστήριο. 

Τροπολογία  160 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Εντός τριών μηνών από την παραλαβή 
της αίτησης καταχώρισης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εκδίδει απόφαση, η οποία 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με το 
καταστατικό του κόμματος ή του 
ιδρύματος ή, εάν η αίτηση δεν γίνει δεκτή, 
μαζί με τους λόγους απόρριψης. 

5. Εντός τριών μηνών από την παραλαβή 
της αίτησης καταχώρισης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εκδίδει απόφαση βάσει του 
Κανονισμού του, η οποία δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, μαζί με το καταστατικό του 
κόμματος ή του ιδρύματος ή, εάν η αίτηση 
δεν γίνει δεκτή, μαζί με τους λόγους 
απόρριψης. 

Or. de 
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Τροπολογία  161 
Gerald Häfner 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Εντός τριών μηνών από την παραλαβή 
της αίτησης καταχώρισης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εκδίδει απόφαση, η οποία 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με το 
καταστατικό του κόμματος ή του 
ιδρύματος ή, εάν η αίτηση δεν γίνει δεκτή, 
μαζί με τους λόγους απόρριψης. 

5. Εντός τριών μηνών από την παραλαβή 
της αίτησης καταχώρισης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εκδίδει απόφαση, η οποία  
βασίζεται στη σύσταση της 
συμβουλευτικής επιτροπής για την 
κανονιστική ρύθμιση των ευρωπαϊκών 
κομμάτων και δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί 
με το καταστατικό του κόμματος ή του 
ιδρύματος ή, εάν η αίτηση δεν γίνει δεκτή, 
μαζί με τους λόγους απόρριψης. 

Or. en 

Τροπολογία  162 
Alain Lamassoure 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Εντός τριών μηνών από την παραλαβή 
της αίτησης καταχώρισης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εκδίδει απόφαση, η οποία 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με το 
καταστατικό του κόμματος ή του 
ιδρύματος ή, εάν η αίτηση δεν γίνει δεκτή, 
μαζί με τους λόγους απόρριψης. 

5. Εντός τριών μηνών από την παραλαβή 
της αίτησης καταχώρισης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εκδίδει απόφαση, η οποία 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με το 
καταστατικό του κόμματος ή του 
ιδρύματος ή, εάν η αίτηση δεν γίνει δεκτή, 
μαζί με τους λόγους απόρριψης. Μία 
αίτηση δεν μπορεί να απορριφθεί παρά με 
πλειοψηφία των τριών τετάρτων των 
ψηφιζόντων. 

Or. fr 

Τροπολογία  163 
Krišjānis Kariņš 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Εντός τριών μηνών από την παραλαβή 
της αίτησης καταχώρισης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εκδίδει απόφαση, η οποία 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με το 
καταστατικό του κόμματος ή του 
ιδρύματος ή, εάν η αίτηση δεν γίνει δεκτή, 
μαζί με τους λόγους απόρριψης. 

5. Εντός τριών μηνών από την παραλαβή 
της αίτησης καταχώρισης, η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
εκδίδει απόφαση, η οποία δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, μαζί με το καταστατικό του 
κόμματος ή του ιδρύματος ή, εάν η αίτηση 
δεν γίνει δεκτή, μαζί με τους λόγους 
απόρριψης. 

Or. en 

Τροπολογία  164 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Εντός τριών μηνών από την παραλαβή 
της αίτησης καταχώρισης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εκδίδει απόφαση, η οποία 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με το 
καταστατικό του κόμματος ή του 
ιδρύματος ή, εάν η αίτηση δεν γίνει δεκτή, 
μαζί με τους λόγους απόρριψης. 

5. Εντός τριών μηνών από την παραλαβή 
της αίτησης καταχώρισης, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εκδίδει απόφαση, η οποία 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με το 
καταστατικό του κόμματος ή του 
ιδρύματος ή, εάν η αίτηση δεν γίνει δεκτή, 
μαζί με τους λόγους απόρριψης. 

Or. pt 

Τροπολογία  165 
György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Εντός τριών μηνών από την παραλαβή 
της αίτησης καταχώρισης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εκδίδει απόφαση, η οποία 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 

5. Εντός τριών μηνών από την παραλαβή 
της αίτησης καταχώρισης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εκδίδει απόφαση, με την 
απόλυτη πλειοψηφία των μελών που το 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με το 
καταστατικό του κόμματος ή του 
ιδρύματος ή, εάν η αίτηση δεν γίνει δεκτή, 
μαζί με τους λόγους απόρριψης. 

απαρτίζουν, η οποία δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, μαζί με το καταστατικό του 
κόμματος ή του ιδρύματος ή, εάν η αίτηση 
δεν γίνει δεκτή, μαζί με τους λόγους 
απόρριψης. 

Or. en 

Τροπολογία  166 
Stanimir Ilchev 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5 α. Εντός τριών ημερών από τη 
δημοσίευση της απόφασης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα 
καταχωρίζεται στο μητρώο. Η 
καταχώριση αυτή έχει καταστατικό 
χαρακτήρα. 

Or. en 

Τροπολογία  167 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Κάθε τροποποίηση των εγγράφων ή του 
καταστατικού που υποβάλλονται στο 
πλαίσιο της αίτησης καταχώρισης, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3, 
κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
εντός τεσσάρων εβδομάδων. 

6. Κάθε τροποποίηση των εγγράφων ή του 
καταστατικού που υποβάλλονται στο 
πλαίσιο της αίτησης καταχώρισης, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3, η οποία 
πραγματοποιείται μετά την καταχώριση, 
κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
εντός τεσσάρων εβδομάδων. 

Or. de 
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Τροπολογία  168 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Κάθε τροποποίηση των εγγράφων ή του 
καταστατικού που υποβάλλονται στο 
πλαίσιο της αίτησης καταχώρισης, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3, 
κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εντός τεσσάρων εβδομάδων. 

6. Κάθε τροποποίηση των εγγράφων ή του 
καταστατικού που υποβάλλονται στο 
πλαίσιο της αίτησης καταχώρισης, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3, 
κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
εντός τεσσάρων εβδομάδων. 

Or. pt 

Τροπολογία  169 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 7 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Ο επικαιροποιημένος κατάλογος των 
μελών ενός ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος, που επισυνάπτεται στο 
καταστατικό του κόμματος σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παράγραφος 2, αποστέλλεται 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ετήσια 
βάση, ενώ σε περίπτωση αλλαγής με την 
οποία το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα 
μπορεί να μην πληροί πλέον την απαίτηση 
που προβλέπεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 στοιχείο β) ο εν λόγω 
κατάλογος πρέπει να αποσταλεί εντός 
τεσσάρων εβδομάδων από την εν λόγω 
αλλαγή. 

διαγράφεται 

Or. de 

Τροπολογία  170 
Alain Lamassoure 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 7 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Ο επικαιροποιημένος κατάλογος των 
μελών ενός ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος, που επισυνάπτεται στο 
καταστατικό του κόμματος σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 2, αποστέλλεται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ετήσια βάση, 
ενώ σε περίπτωση αλλαγής με την οποία το 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα μπορεί να μην 
πληροί πλέον την απαίτηση που 
προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχείο β) ο εν λόγω κατάλογος πρέπει να 
αποσταλεί εντός τεσσάρων εβδομάδων από 
την εν λόγω αλλαγή. 

7. Ο επικαιροποιημένος κατάλογος των 
οργανώσεων μελών ενός ευρωπαϊκού 
πολιτικού κόμματος, που επισυνάπτεται 
στο καταστατικό του κόμματος σύμφωνα 
με το άρθρο 4 παράγραφος 2, 
αποστέλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σε ετήσια βάση, ενώ σε περίπτωση 
αλλαγής με την οποία το ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα μπορεί να μην πληροί 
πλέον την απαίτηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) ο εν 
λόγω κατάλογος πρέπει να αποσταλεί 
εντός τεσσάρων εβδομάδων από την εν 
λόγω αλλαγή. 

Or. fr 

Τροπολογία  171 
Andrew Duff 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 7 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Ο επικαιροποιημένος κατάλογος των 
μελών ενός ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος, που επισυνάπτεται στο 
καταστατικό του κόμματος σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 2, αποστέλλεται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ετήσια βάση, 
ενώ σε περίπτωση αλλαγής με την οποία το 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα μπορεί να μην 
πληροί πλέον την απαίτηση που 
προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχείο β) ο εν λόγω κατάλογος πρέπει να 
αποσταλεί εντός τεσσάρων εβδομάδων από 
την εν λόγω αλλαγή. 

7. Ο επικαιροποιημένος κατάλογος των 
κομμάτων μελών ενός ευρωπαϊκού 
πολιτικού κόμματος, που επισυνάπτεται 
στο καταστατικό του κόμματος σύμφωνα 
με το άρθρο 4 παράγραφος 2, στοιχείο α), 
αποστέλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σε ετήσια βάση, ενώ σε περίπτωση 
αλλαγής με την οποία το ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα μπορεί να μην πληροί 
πλέον την απαίτηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) ο εν 
λόγω κατάλογος πρέπει να αποσταλεί 
εντός τεσσάρων εβδομάδων από την εν 
λόγω αλλαγή. 

Or. en 

Τροπολογία  172 
Krišjānis Kariņš 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 7 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Ο επικαιροποιημένος κατάλογος των 
μελών ενός ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος, που επισυνάπτεται στο 
καταστατικό του κόμματος σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 2, αποστέλλεται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ετήσια βάση, 
ενώ σε περίπτωση αλλαγής με την οποία το 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα μπορεί να μην 
πληροί πλέον την απαίτηση που 
προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχείο β) ο εν λόγω κατάλογος πρέπει να 
αποσταλεί εντός τεσσάρων εβδομάδων από 
την εν λόγω αλλαγή. 

7. Ο επικαιροποιημένος κατάλογος των 
μελών ενός ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος, που επισυνάπτεται στο 
καταστατικό του κόμματος σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 2, αποστέλλεται στην 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 
της Απάτης σε ετήσια βάση, ενώ σε 
περίπτωση αλλαγής με την οποία το 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα μπορεί να μην 
πληροί πλέον την απαίτηση που 
προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχείο β) ο εν λόγω κατάλογος πρέπει να 
αποσταλεί εντός τεσσάρων εβδομάδων από 
την εν λόγω αλλαγή. 

Or. en 

Τροπολογία  173 
Manfred Weber 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 7 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Ο επικαιροποιημένος κατάλογος των 
μελών ενός ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος, που επισυνάπτεται στο 
καταστατικό του κόμματος σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 2, αποστέλλεται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ετήσια βάση, 
ενώ σε περίπτωση αλλαγής με την οποία το 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα μπορεί να μην 
πληροί πλέον την απαίτηση που 
προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχείο β) ο εν λόγω κατάλογος πρέπει να 
αποσταλεί εντός τεσσάρων εβδομάδων από 
την εν λόγω αλλαγή. 

7. Ο επικαιροποιημένος αριθμός μελών 
και ο επικαιροποιημένος κατάλογος των 
κομμάτων μελών ενός ευρωπαϊκού 
πολιτικού κόμματος, που επισυνάπτεται 
στο καταστατικό του κόμματος σύμφωνα 
με το άρθρο 4 παράγραφος 2, 
αποστέλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σε ετήσια βάση, ενώ σε περίπτωση 
αλλαγής με την οποία το ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα μπορεί να μην πληροί 
πλέον την απαίτηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) ο εν 
λόγω κατάλογος πρέπει να αποσταλεί 
εντός τεσσάρων εβδομάδων από την εν 
λόγω αλλαγή. 

Or. de 
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Αιτιολόγηση 

Βλέπε τροπολογία 3 στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α. 

Τροπολογία  174 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 7 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Ο επικαιροποιημένος κατάλογος των 
μελών ενός ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος, που επισυνάπτεται στο 
καταστατικό του κόμματος σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 2, αποστέλλεται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ετήσια βάση, 
ενώ σε περίπτωση αλλαγής με την οποία το 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα μπορεί να μην 
πληροί πλέον την απαίτηση που 
προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχείο β) ο εν λόγω κατάλογος πρέπει να 
αποσταλεί εντός τεσσάρων εβδομάδων από 
την εν λόγω αλλαγή. 

7. Ο επικαιροποιημένος κατάλογος των 
μελών ενός ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος, που επισυνάπτεται στο 
καταστατικό του κόμματος σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 2, αποστέλλεται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ετήσια βάση, 
ενώ σε περίπτωση αλλαγής με την οποία το 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα μπορεί να μην 
πληροί πλέον την απαίτηση που 
προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχείο β) ο εν λόγω κατάλογος πρέπει να 
αποσταλεί εντός τεσσάρων εβδομάδων από 
την εν λόγω αλλαγή. 

Or. pt 

Τροπολογία  175 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελέγχει σε 
ετήσια βάση ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα εξακολουθούν να πληρούν τις 
προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στα άρθρα 3, 4 και 5. 

διαγράφεται 

Όπου συντρέχει περίπτωση, ο χρόνος του 
ετήσιου ελέγχου που αναφέρεται στην 
παρούσα παράγραφο συμπίπτει με τη 
διαδικασία αίτησης χρηματοδότησης που 
περιγράφεται στο άρθρο 13, επιτρέποντας 
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τον συντονισμό και την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ του μητρώου και 
του διατάκτη, όπως απαιτείται. 

Or. de 

Τροπολογία  176 
Stanimir Ilchev 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελέγχει σε 
ετήσια βάση ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα εξακολουθούν να πληρούν τις 
προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στα άρθρα 3, 4 και 5. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελέγχει 
τακτικά ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα εξακολουθούν να πληρούν τις 
προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στα άρθρα 3, 4 και 5. 

Or. en 

 

Τροπολογία  177 
Krišjānis Kariņš 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελέγχει σε 
ετήσια βάση ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα εξακολουθούν να πληρούν τις 
προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στα άρθρα 3, 4 και 5. 

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 
της Απάτης ελέγχει ανά τριετία ότι τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα 
εξακολουθούν να πληρούν τις 
προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στα άρθρα 3, 4 και 5. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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, 
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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 

Τροπολογία  178 
Manfred Weber 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελέγχει σε 
ετήσια βάση ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα εξακολουθούν να πληρούν τις 
προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στα άρθρα 3, 4 και 5. 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ελέγχουν σε ετήσια βάση ότι 
τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα 
εξακολουθούν να πληρούν τις τυπικές 
προϋποθέσεις και απαιτήσεις που 
καθορίζονται στα άρθρα 3, 4 και 5. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Βλέπε τροπολογία στο άρθρο 6 παράγραφος 5. 

Τροπολογία  179 
Andrew Duff 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελέγχει σε 
ετήσια βάση ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα εξακολουθούν να πληρούν τις 
προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στα άρθρα 3, 4 και 5. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελέγχει 
τακτικά ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα εξακολουθούν να πληρούν τις 
προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στα άρθρα 3, 4 και 5. 

Or. en 

Τροπολογία  180 
Helmut Scholz 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελέγχει σε 
ετήσια βάση ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα εξακολουθούν να πληρούν τις 
προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στα άρθρα 3, 4 και 5. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελέγχει 
αμέσως μετά την υποβολή 
τροποποιήσεων στα έγγραφα ή το 
καταστατικό ενός ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού 
ιδρύματος ότι το αντίστοιχο ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα εξακολουθεί να πληροί τις 
προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στα άρθρα 3, 4 και 5. 

Or. de 

Τροπολογία  181 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελέγχει σε 
ετήσια βάση ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα εξακολουθούν να πληρούν τις 
προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στα άρθρα 3, 4 και 5. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει σε ετήσια 
βάση ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα 
και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα 
εξακολουθούν να πληρούν τις 
προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στα άρθρα 3, 4 και 5. 

Or. pt 

Τροπολογία  182 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 
ελέγχει τακτικά στο πλαίσιο των 
καθηκόντων του ότι εξακολουθούν να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις και οι 
απαιτήσεις που σχετίζονται με την 
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καταχώριση και τη χρηματοδότηση των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων ή των 
ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων και 
ότι η αντίστοιχη χρηματοδότηση 
χρησιμοποιείται νόμιμα και κανονικά. Ο 
εν λόγω έλεγχος διενεργείται σε ετήσια 
βάση ή αμέσως μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού 
προσώπου. 

Or. de 

Τροπολογία  183 
Andrew Duff 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Όπου συντρέχει περίπτωση, ο χρόνος του 
ετήσιου ελέγχου που αναφέρεται στην 
παρούσα παράγραφο συμπίπτει με τη 
διαδικασία αίτησης χρηματοδότησης που 
περιγράφεται στο άρθρο 13, επιτρέποντας 
τον συντονισμό και την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ του μητρώου και 
του διατάκτη, όπως απαιτείται. 

διαγράφεται 

Or. en 

Τροπολογία  184 
Stanimir Ilchev 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Όπου συντρέχει περίπτωση, ο χρόνος του 
ετήσιου ελέγχου που αναφέρεται στην 
παρούσα παράγραφο συμπίπτει με τη 
διαδικασία αίτησης χρηματοδότησης που 
περιγράφεται στο άρθρο 13, επιτρέποντας 
τον συντονισμό και την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ του μητρώου και του 
διατάκτη, όπως απαιτείται. 

Ανεξάρτητα από τους τακτικούς ελέγχους 
που διεξάγονται σύμφωνα με την 
προηγούμενη παράγραφο 
πραγματοποιείται χωριστός έλεγχος μετά 
την παραλαβή της αίτησης 
χρηματοδότησης που περιγράφεται στο 
άρθρο 13, επιτρέποντας τον συντονισμό 
και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
του μητρώου και του διατάκτη, όπως 



 

PE504.068v01-00 76/184 AM\924360EL.doc 

EL 

απαιτείται. 

Or. en 

Τροπολογία  185 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Όπου συντρέχει περίπτωση, ο χρόνος του 
ετήσιου ελέγχου που αναφέρεται στην 
παρούσα παράγραφο συμπίπτει με τη 
διαδικασία αίτησης χρηματοδότησης που 
περιγράφεται στο άρθρο 13, επιτρέποντας 
τον συντονισμό και την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ του μητρώου και του 
διατάκτη, όπως απαιτείται. 

Όπου συντρέχει περίπτωση, ο χρόνος του 
ελέγχου που αναφέρεται στην παρούσα 
παράγραφο συμπίπτει με τη διαδικασία 
αίτησης χρηματοδότησης που 
περιγράφεται στο άρθρο 13, επιτρέποντας 
τον συντονισμό και την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ του μητρώου και του 
διατάκτη, όπως απαιτείται. 

Or. de 

Τροπολογία  186 
Krišjānis Kariņš 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κατόπιν αιτήματος ενός τετάρτου των 
βουλευτών του, οι οποίοι εκπροσωπούν 
τουλάχιστον τρεις πολιτικές ομάδες στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία 
των βουλευτών του κατά πόσον 
εξακολουθεί να πληρούται η προϋπόθεση 
που προβλέπεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 στοιχείο γ), για ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ), για 
ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα. 

διαγράφεται 

Προτού λάβει την απόφασή του, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί σε 
ακρόαση τους εκπροσώπους του εν λόγω 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή του εν 
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λόγω ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος 
και ζητεί από επιτροπή ανεξάρτητων 
διακεκριμένων προσωπικοτήτων να 
γνωμοδοτήσει επί του θέματος εντός 
εύλογης προθεσμίας. 

Η επιτροπή αυτή απαρτίζεται από τρία 
μέλη, ήτοι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή, τα οποία 
διορίζουν από ένα μέλος εντός έξι μηνών 
από τη λήξη της πρώτης συνόδου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τις 
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει τη 
γραμματεία και τη χρηματοδότηση της 
επιτροπής. 

 

Or. en 

Τροπολογία  187 
Manfred Weber 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Κατόπιν αιτήματος ενός τετάρτου των 
βουλευτών του, οι οποίοι εκπροσωπούν 
τουλάχιστον τρεις πολιτικές ομάδες στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία 
των βουλευτών του κατά πόσον 
εξακολουθεί να πληρούται η προϋπόθεση 
που προβλέπεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 στοιχείο γ), για ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ), για 
ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα. 

Σε περίπτωση που οι βουλευτές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ή το Συμβούλιο θεωρούν ότι 
ένα καταχωρισμένο στο μητρώο 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα δεν πληροί πλέον τις 
απαιτήσεις και προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στα άρθρα 3, 4 και 5, 
μπορεί οποιοδήποτε από τα παραπάνω 
θεσμικά όργανα να αποφασίσει να 
προσφύγει στο Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έπειτα 
από έλεγχο των απαιτήσεων και 
προϋποθέσεων που καθορίζονται στα 
άρθρα 3, 4 και 5 αποφασίζει σχετικά με 
τη διαγραφή από το μητρώο και την 
απώλεια του σχετικού νομικού 
καθεστώτος. 

Or. de 
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Αιτιολόγηση 

Τα δικαιώματα των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων θα πρέπει να χαίρουν ιδιαίτερης 
προστασίας, προκειμένου να αποφεύγονται καταχρηστικές διαγραφές από το μητρώο. Κατά 
συνέπεια, η διαγραφή από το μητρώο θα πρέπει να υπόκειται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τροπολογία  188 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Κατόπιν αιτήματος ενός τετάρτου των 
βουλευτών του, οι οποίοι εκπροσωπούν 
τουλάχιστον τρεις πολιτικές ομάδες στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία 
των βουλευτών του κατά πόσον 
εξακολουθεί να πληρούται η προϋπόθεση 
που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 
1 στοιχείο γ), για ένα ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα, και στο άρθρο 3 παράγραφος 2 
στοιχείο γ), για ένα ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα. 

Σε περίπτωση που το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή 
το Συμβούλιο θεωρούν ότι ένα 
καταχωρισμένο στο μητρώο ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις 
και προϋποθέσεις που καθορίζονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο η), μπορεί 
οποιοδήποτε από τα παραπάνω θεσμικά 
όργανα να αποφασίσει να προσφύγει στο 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
οποίο έπειτα από έλεγχο αποφασίζει 
σχετικά με τη διαγραφή από το μητρώο. 

Or. de 

Τροπολογία  189 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Κατόπιν αιτήματος ενός τετάρτου των 
βουλευτών του, οι οποίοι εκπροσωπούν 
τουλάχιστον τρεις πολιτικές ομάδες στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία 
των βουλευτών του κατά πόσον 
εξακολουθεί να πληρούται η προϋπόθεση 

Εφόσον από τον τυπικό έλεγχο των 
υποβληθεισών τροποποιήσεων των 
εγγράφων ή του καταστατικού ενός 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή 
ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος 
προκύπτει ότι ενδέχεται να μην πληρούται 
πλέον η προϋπόθεση που προβλέπεται στο 
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που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 
1 στοιχείο γ), για ένα ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα, και στο άρθρο 3 παράγραφος 2 
στοιχείο γ), για ένα ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα. 

άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ), για ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, και στο άρθρο 
3 παράγραφος 2 στοιχείο γ), για ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συντάσσει 
σχετική γνωμοδότηση η οποία, κατόπιν 
έγκρισης από την πλειοψηφία, 
υποβάλλεται στο Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να 
ληφθεί τελική απόφαση σχετικά με την 
ανάκληση του ευρωπαϊκού καθεστώτος 
του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού 
ιδρύματος και τη σχετική διαγραφή του 
από το μητρώο. 

Or. de 

Τροπολογία  190 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Κατόπιν αιτήματος ενός τετάρτου των 
βουλευτών του, οι οποίοι εκπροσωπούν 
τουλάχιστον τρεις πολιτικές ομάδες στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία 
των βουλευτών του κατά πόσον 
εξακολουθεί να πληρούται η προϋπόθεση 
που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 
1 στοιχείο γ), για ένα ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα, και στο άρθρο 3 παράγραφος 2 
στοιχείο γ), για ένα ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα. 

Κατόπιν αιτήματος ενός τετάρτου των 
βουλευτών του, οι οποίοι εκπροσωπούν 
τουλάχιστον τρεις πολιτικές ομάδες στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή αποφασίζει κατά πόσον 
εξακολουθεί να πληρούται η προϋπόθεση 
που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 
1 στοιχείο γ), για ένα ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα, και στο άρθρο 3 παράγραφος 2 
στοιχείο γ), για ένα ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα. 

Or. pt 

Τροπολογία  191 
György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Κατόπιν αιτήματος ενός τετάρτου των 
βουλευτών του, οι οποίοι εκπροσωπούν 
τουλάχιστον τρεις πολιτικές ομάδες στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία 
των βουλευτών του κατά πόσον 
εξακολουθεί να πληρούται η προϋπόθεση 
που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 
1 στοιχείο γ), για ένα ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα, και στο άρθρο 3 παράγραφος 2 
στοιχείο γ), για ένα ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα. 

Κατόπιν αιτήματος ενός τετάρτου των 
βουλευτών του, οι οποίοι εκπροσωπούν 
τουλάχιστον τρεις πολιτικές ομάδες στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αποφασίζει με την απόλυτη 
πλειοψηφία των βουλευτών του κατά 
πόσον εξακολουθεί να πληρούται η 
προϋπόθεση που προβλέπεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 στοιχείο γ), για ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, και στο άρθρο 
3 παράγραφος 2 στοιχείο γ), για ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  192 
Manfred Weber 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Προτού λάβει την απόφασή του, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί σε 
ακρόαση τους εκπροσώπους του εν λόγω 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή του εν 
λόγω ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος 
και ζητεί από επιτροπή ανεξάρτητων 
διακεκριμένων προσωπικοτήτων να 
γνωμοδοτήσει επί του θέματος εντός 
εύλογης προθεσμίας. 

διαγράφεται 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Η συγκεκριμένη διατύπωση είναι περιττή λόγω της τροπολογίας στο άρθρο 7 παράγραφος 2 
εδάφιο 1. 

Τροπολογία  193 
Gerald Häfner 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Προτού λάβει την απόφασή του, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί σε 
ακρόαση τους εκπροσώπους του εν λόγω 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή του εν 
λόγω ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος και 
ζητεί από επιτροπή ανεξάρτητων 
διακεκριμένων προσωπικοτήτων να 
γνωμοδοτήσει επί του θέματος εντός 
εύλογης προθεσμίας. 

Προτού λάβει την απόφασή του, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί σε 
ακρόαση τους εκπροσώπους του εν λόγω 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή του εν 
λόγω ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος και 
ζητεί από τη συμβουλευτική επιτροπή για 
την κανονιστική ρύθμιση των 
ευρωπαϊκών κομμάτων, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 4α, να 
διατυπώσει σύσταση επί του θέματος 
εντός δύο μηνών από την υποβολή της 
αίτησης. 

Or. en 

Τροπολογία  194 
Alain Lamassoure 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Προτού λάβει την απόφασή του, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί σε 
ακρόαση τους εκπροσώπους του εν λόγω 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή του εν 
λόγω ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος και 
ζητεί από επιτροπή ανεξάρτητων 
διακεκριμένων προσωπικοτήτων να 
γνωμοδοτήσει επί του θέματος εντός 
εύλογης προθεσμίας. 

Προτού λάβει την απόφασή του, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί σε 
ακρόαση τους εκπροσώπους του εν λόγω 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή του εν 
λόγω ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος και 
ζητεί από επιτροπή ανεξάρτητων 
διακεκριμένων προσωπικοτήτων να 
γνωμοδοτήσει επί του θέματος εντός 
εύλογης προθεσμίας. Σε περίπτωση που 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να 
μην ακολουθήσει την άποψη της 
επιτροπής αυτής, δεν μπορεί να το πράξει 
παρά με την πλειοψηφία των μελών που 
το αποτελούν. 

Or. fr 

Τροπολογία  195 
Μαριέττα Γιαννάκου 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Προτού λάβει την απόφασή του, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί σε 
ακρόαση τους εκπροσώπους του εν λόγω 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή του εν 
λόγω ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος και 
ζητεί από επιτροπή ανεξάρτητων 
διακεκριμένων προσωπικοτήτων να 
γνωμοδοτήσει επί του θέματος εντός 
εύλογης προθεσμίας. 

Προτού λάβει την απόφασή του, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί σε 
ακρόαση σύμφωνα με τον Κανονισμό του, 
τους εκπροσώπους του εν λόγω 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή του εν 
λόγω ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος και 
ζητεί από επιτροπή ανεξάρτητων 
διακεκριμένων προσωπικοτήτων να 
γνωμοδοτήσει επί του θέματος εντός 
εύλογης προθεσμίας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 15 του σχεδίου έκθεσης. 

Τροπολογία  196 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Προτού λάβει την απόφασή του, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί σε 
ακρόαση τους εκπροσώπους του εν λόγω 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή του εν 
λόγω ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος και 
ζητεί από επιτροπή ανεξάρτητων 
διακεκριμένων προσωπικοτήτων να 
γνωμοδοτήσει επί του θέματος εντός 
εύλογης προθεσμίας. 

Προτού καταλήξει στη γνωμοδότησή του, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί σε 
ακρόαση σχετικά με την υπόθεση τους 
εκπροσώπους του εν λόγω ευρωπαϊκού 
πολιτικού κόμματος ή του εν λόγω 
ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος. 

Or. de 

Τροπολογία  197 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Προτού λάβει την απόφασή του, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί σε 
ακρόαση τους εκπροσώπους του εν λόγω 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή του εν 
λόγω ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος και 
ζητεί από επιτροπή ανεξάρτητων 
διακεκριμένων προσωπικοτήτων να 
γνωμοδοτήσει επί του θέματος εντός 
εύλογης προθεσμίας. 

Προτού λάβει την απόφασή της, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί σε ακρόαση 
τους εκπροσώπους του εν λόγω 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή του εν 
λόγω ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος και 
ζητεί από επιτροπή ανεξάρτητων 
διακεκριμένων προσωπικοτήτων να 
γνωμοδοτήσει επί του θέματος εντός 
εύλογης προθεσμίας. 

Or. pt 

Τροπολογία  198 
Manfred Weber 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η επιτροπή αυτή απαρτίζεται από τρία 
μέλη, ήτοι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή, τα οποία 
διορίζουν από ένα μέλος εντός έξι μηνών 
από τη λήξη της πρώτης συνόδου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τις 
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει τη 
γραμματεία και τη χρηματοδότηση της 
επιτροπής. 

διαγράφεται 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Η συγκεκριμένη διατύπωση είναι περιττή λόγω της τροπολογίας στο άρθρο 7 παράγραφος 2 
εδάφιο 1. 

Τροπολογία  199 
Gerald Häfner 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η επιτροπή αυτή απαρτίζεται από τρία 
μέλη, ήτοι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή, τα οποία 
διορίζουν από ένα μέλος εντός έξι μηνών 
από τη λήξη της πρώτης συνόδου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τις 
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει τη 
γραμματεία και τη χρηματοδότηση της 
επιτροπής. 

διαγράφεται 

Or. en 

Τροπολογία  200 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η επιτροπή αυτή απαρτίζεται από τρία 
μέλη, ήτοι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή, τα οποία 
διορίζουν από ένα μέλος εντός έξι μηνών 
από τη λήξη της πρώτης συνόδου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τις 
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει τη 
γραμματεία και τη χρηματοδότηση της 
επιτροπής. 

διαγράφεται 

Or. de 

Τροπολογία  201 
Andrew Duff 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η επιτροπή αυτή απαρτίζεται από τρία 
μέλη, ήτοι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή, τα οποία 

Η επιτροπή αυτή απαρτίζεται από εννέα 
μέλη, ήτοι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή διορίζουν από 
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διορίζουν από ένα μέλος εντός έξι μηνών 
από τη λήξη της πρώτης συνόδου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τις 
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει τη 
γραμματεία και τη χρηματοδότηση της 
επιτροπής. 

τρία μέλη εντός έξι μηνών από τη λήξη της 
πρώτης συνόδου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μετά τις εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο παρέχει τη γραμματεία και τη 
χρηματοδότηση της επιτροπής. 

Or. en 

Τροπολογία  202 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η επιτροπή αυτή απαρτίζεται από τρία 
μέλη, ήτοι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή, τα οποία 
διορίζουν από ένα μέλος εντός έξι μηνών 
από τη λήξη της πρώτης συνόδου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τις 
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει τη 
γραμματεία και τη χρηματοδότηση της 
επιτροπής. 

Η επιτροπή αυτή απαρτίζεται από τρία 
μέλη, ήτοι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή, τα οποία 
διορίζουν από ένα μέλος εντός έξι μηνών 
από τη λήξη της πρώτης συνόδου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τις 
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει τη 
γραμματεία και τη χρηματοδότηση της 
επιτροπής. 

Or. pt 

Τροπολογία  203 
György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Σε περίπτωση που η επιτροπή 
αποφασίσει, αφού ακούσει όλους τους 
σχετικούς εκπροσώπους, ότι το εν λόγω 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το εν λόγω 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα δεν πληροί τα 
απαιτούμενα κριτήρια, έχει την εξουσία 
να διατάξει επανέλεγχο, να επιβάλει 
πρόστιμο ή να προτείνει  την αναστολή 
της λειτουργίας ή τη διαγραφή από το 
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μητρώο του εν λόγω κόμματος ή 
ιδρύματος. 

Or. en 

Τροπολογία  204 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2 α. Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις των 
άρθρων 3, 4 και 5, οι υπηρεσίες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ελέγχουν σε 
ετήσια βάση ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα εξακολουθούν να πληρούν τις 
τυπικές προϋποθέσεις και απαιτήσεις. 
Πριν από τη λήψη σχετικής απόφασης 
δίνεται στο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα 
δυνατότητα ακρόασης. Η απόφαση 
μπορεί να ελεγχθεί από το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατόπιν αιτήματος 
του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος. 

 Όπου συντρέχει περίπτωση, η χρονική 
στιγμή του ετήσιου ελέγχου που 
αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο 
συμπίπτει με τη διαδικασία αίτησης 
χρηματοδότησης που περιγράφεται στο 
άρθρο 13, επιτρέποντας τον συντονισμό 
και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
του μητρώου και του διατάκτη, όπως 
απαιτείται. 

Or. de 

Τροπολογία  205 
Krišjānis Kariņš 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο διαγράφεται 
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δύναται, ανά πάσα στιγμή, να υποβάλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
αιτιολογημένο αίτημα ελέγχου της 
συνεχούς τήρησης των προϋποθέσεων 
και των απαιτήσεων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1. Παράβαση των αξιών 
επί των οποίων ερείδεται η Ένωση από 
ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, 
συμπεριλαμβανομένων των μελών του, ή 
από ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα 
μπορεί να διαπιστωθεί μόνον επί τη βάσει 
της παραγράφου 2. 

Or. en 

Τροπολογία  206 
Stanimir Ilchev 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
δύναται, ανά πάσα στιγμή, να υποβάλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
αιτιολογημένο αίτημα ελέγχου της 
συνεχούς τήρησης των προϋποθέσεων και 
των απαιτήσεων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1. Παράβαση των αξιών επί 
των οποίων ερείδεται η Ένωση από ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, 
συμπεριλαμβανομένων των μελών του, ή 
από ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα 
μπορεί να διαπιστωθεί μόνον επί τη βάσει 
της παραγράφου 2. 

3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
δύναται, ανά πάσα στιγμή, να υποβάλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
αιτιολογημένο αίτημα ελέγχου της 
συνεχούς τήρησης των προϋποθέσεων και 
των απαιτήσεων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1. Παράβαση των αξιών επί 
των οποίων ερείδεται η Ένωση από ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, 
συμπεριλαμβανομένων των μελών του, ή 
από ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα 
μπορεί να διαπιστωθεί μόνον επί τη βάσει 
της διαδικασίας που καθορίζεται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 

Or. en 

Τροπολογία  207 
Andrew Duff 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
δύναται, ανά πάσα στιγμή, να υποβάλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
αιτιολογημένο αίτημα ελέγχου της 
συνεχούς τήρησης των προϋποθέσεων και 
των απαιτήσεων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1. Παράβαση των αξιών επί 
των οποίων ερείδεται η Ένωση από ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, 
συμπεριλαμβανομένων των μελών του, ή 
από ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα 
μπορεί να διαπιστωθεί μόνον επί τη βάσει 
της παραγράφου 2. 

3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
δύναται, ανά πάσα στιγμή, να υποβάλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
αιτιολογημένο αίτημα ελέγχου της 
συνεχούς τήρησης των προϋποθέσεων και 
των απαιτήσεων των άρθρων 3, 4 και 5. 

Or. en 

Τροπολογία  208 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
δύναται, ανά πάσα στιγμή, να υποβάλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
αιτιολογημένο αίτημα ελέγχου της 
συνεχούς τήρησης των προϋποθέσεων και 
των απαιτήσεων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1. Παράβαση των αξιών επί 
των οποίων ερείδεται η Ένωση από ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, 
συμπεριλαμβανομένων των μελών του, ή 
από ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα 
μπορεί να διαπιστωθεί μόνον επί τη βάσει 
της παραγράφου 2. 

3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
δύναται, ανά πάσα στιγμή, να υποβάλει 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αιτιολογημένο 
αίτημα ελέγχου της συνεχούς τήρησης των 
προϋποθέσεων και των απαιτήσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. 
Παράβαση των αξιών επί των οποίων 
ερείδεται η Ένωση από ένα ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα, συμπεριλαμβανομένων 
των μελών του, ή από ένα ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα μπορεί να διαπιστωθεί 
μόνον επί τη βάσει της παραγράφου 2. 

Or. pt 

Τροπολογία  209 
Krišjānis Kariņš 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3 α. Πριν λάβει την απόφασή της, η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 
της Απάτης συμβουλεύεται την επιτροπή 
ανεξάρτητων διακεκριμένων 
προσωπικοτήτων, η οποία εκδίδει την 
αιτιολογημένη γνώμη της εντός ενός μήνα 
από τη λήψη της αίτησης για 
γνωμοδότηση. Η αιτιολογημένη γνώμη 
της επιτροπής ανεξάρτητων 
διακεκριμένων προσωπικοτήτων 
δημοσιοποιείται. 

Or. en 

Τροπολογία  210 
Manfred Weber 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε από τις 
προϋποθέσεις ή τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν 
πληρούται πλέον, εφαρμόζει τις διατάξεις 
του άρθρου 11 ή του άρθρου 22 ή 
αμφοτέρων των άρθρων, λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των διατάξεων του άρθρου 
23. 

4. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε από τις 
προϋποθέσεις ή τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν 
πληρούται πλέον, επισημαίνει την 
παραβίαση στο ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα και εφαρμόζει τις διατάξεις του 
άρθρου 22, λαμβανομένων δεόντως υπόψη 
των διατάξεων του άρθρου 23. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Λογική συνέπεια της τροπολογίας στο άρθρο 7 παράγραφος 2 εδάφιο 1. 

Τροπολογία  211 
Andrew Duff 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε από τις 
προϋποθέσεις ή τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν 
πληρούται πλέον, εφαρμόζει τις διατάξεις 
του άρθρου 11 ή του άρθρου 22 ή 
αμφοτέρων των άρθρων, λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των διατάξεων του άρθρου 
23. 

4. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφού 
συμβουλευτεί την επιτροπή ανεξάρτητων 
διακεκριμένων προσωπικοτήτων, 
διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε από τις 
προϋποθέσεις ή τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 3, 4 και 5 δεν 
πληρούται πλέον, εφαρμόζει τις διατάξεις 
του άρθρου 11 ή του άρθρου 22 ή 
αμφοτέρων των άρθρων, λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των διατάξεων του άρθρου 
23. 

Or. en 

Τροπολογία  212 
Krišjānis Kariņš 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε από τις 
προϋποθέσεις ή τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν 
πληρούται πλέον, εφαρμόζει τις διατάξεις 
του άρθρου 11 ή του άρθρου 22 ή 
αμφοτέρων των άρθρων, λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των διατάξεων του άρθρου 
23. 

4. Εάν η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης διαπιστώσει 
ότι οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις ή 
τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεν πληρούται πλέον, 
εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 11 ή 
του άρθρου 22 ή αμφοτέρων των άρθρων, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 
διατάξεων του άρθρου 23. 

Or. en 

Τροπολογία  213 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε από τις 
προϋποθέσεις ή τις απαιτήσεις που 

4. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε από τις 
προϋποθέσεις ή τις απαιτήσεις που 
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αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν 
πληρούται πλέον, εφαρμόζει τις διατάξεις 
του άρθρου 11 ή του άρθρου 22 ή 
αμφοτέρων των άρθρων, λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των διατάξεων του άρθρου 
23. 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν 
πληρούται πλέον, εφαρμόζει τις διατάξεις 
του άρθρου 11 ή του άρθρου 22 ή 
αμφοτέρων των άρθρων, λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των διατάξεων του άρθρου 
23. 

Or. pt 

Τροπολογία  214 
Stanimir Ilchev 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα 
εκπίπτει αυτομάτως του καθεστώτος του, 
εάν το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα με το 
οποίο συνδέεται διαγραφεί από το 
μητρώο. Ο αρμόδιος διατάκτης μειώνει το 
ποσό της συμφωνίας ή απόφασης 
συνεισφοράς ή επιδότησης σχετικά με 
χρηματοδότηση της Ένωσης που ελήφθη 
βάσει του παρόντος κανονισμού ή την 
παύει, και ανακτά τα αδικαιολογήτως 
καταβληθέντα ποσά βάσει της συμφωνίας 
ή απόφασης συνεισφοράς ή επιδότησης 
καθώς και κάθε μη δαπανηθείσα 
χρηματοδότηση που χορηγήθηκε από την 
Ένωση κατά την ημερομηνία λήψης της 
απόφασης βάσει του άρθρου 11. 

5. Ο αρμόδιος διατάκτης μειώνει το ποσό 
της συμφωνίας ή απόφασης συνεισφοράς ή 
επιδότησης σχετικά με χρηματοδότηση της 
Ένωσης που ελήφθη βάσει του παρόντος 
κανονισμού ή την παύει, και ανακτά τα 
αδικαιολογήτως καταβληθέντα ποσά βάσει 
της συμφωνίας ή απόφασης συνεισφοράς ή 
επιδότησης καθώς και κάθε μη 
δαπανηθείσα χρηματοδότηση που 
χορηγήθηκε από την Ένωση κατά την 
ημερομηνία λήψης της απόφασης βάσει 
του άρθρου 11. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Καλύπτεται ήδη από το άρθρο 11. 

Τροπολογία  215 
Stanimir Ilchev 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και το 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα έχουν νομική 
προσωπικότητα, την οποία αποκτούν κατά 
την ημερομηνία καταχώρισής τους στο 
μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 6. 

Το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και το 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα αποκτούν 
νομική προσωπικότητα δυνάμει του 
ενωσιακού δικαίου κατά την καταχώρισή 
τους στο μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 6. 

Or. en 

Τροπολογία  216 
Stanimir Ilchev 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και το 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα διαθέτουν 
πλήρη νομική αναγνώριση και 
δικαιοπρακτική ικανότητα σε όλα τα κράτη 
μέλη. 

Το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και το 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα διαθέτουν 
πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σε όλα 
τα κράτη μέλη. 

Or. en 

Τροπολογία  217 
Μαριέττα Γιαννάκου 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Εφόσον δεν προβλέπονται περιορισμοί 
από το καταστατικό τους, το ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα και το ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα διαθέτουν όλα τα 
απαραίτητα δικαιώματα προκειμένου να 
διεξάγουν τις δραστηριότητές τους, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
κυριότητας κινητής και ακίνητης 
περιουσίας, και μπορούν να ασκούν 
δραστηριότητες σε όλα τα κράτη μέλη 
και σε τρίτες χώρες, εκτός εάν 
περιορίζονται από το καταστατικό τους. 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αυτή η τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 20. 

Τροπολογία  218 
Μαριέττα Γιαννάκου 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 β (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
ονομασίες «ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα» 
και «ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα» 
μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο από 
πολιτικούς συνασπισμούς ή ιδρύματα που 
έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αυτή η τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 22. 

Τροπολογία  219 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα διέπονται, 
όσον αφορά τους ουσιαστικούς κανόνες 
που θεσπίζονται στον παρόντα 
κανονισμό, από τις ίδιες νομικές 
διατάξεις με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα, ανεξάρτητα από το 
κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η 
αντίστοιχη έδρα τους. 

Or. de 
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Τροπολογία  220 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από 
τον παρόντα κανονισμό ή, εάν κάποια 
θέματα ρυθμίζονται εν μέρει από αυτόν, 
για τις πτυχές εκείνες που δεν 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, 
το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και το 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα διέπονται 
από την εθνική νομοθεσία του κράτους 
μέλους στο οποίο βρίσκεται η έδρα τους, 
όπως αυτή ισχύει για τη νομική μορφή 
που ορίζεται στο καταστατικό του 
κόμματος ή του ιδρύματος. Οι 
δραστηριότητες του ευρωπαϊκού 
πολιτικού κόμματος και του ευρωπαϊκού 
πολιτικού ιδρύματος σε άλλα κράτη μέλη 
διέπονται από τη συναφή εθνική 
νομοθεσία των εν λόγω κρατών μελών. 

διαγράφεται 

Or. de 

Τροπολογία  221 
György Schöpflin, József Szájer 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον 
παρόντα κανονισμό ή, εάν κάποια θέματα 
ρυθμίζονται εν μέρει από αυτόν, για τις 
πτυχές εκείνες που δεν καλύπτονται από 
τον παρόντα κανονισμό, το ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα και το ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα διέπονται από την εθνική 
νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο 
βρίσκεται η έδρα τους, όπως αυτή ισχύει 
για τη νομική μορφή που ορίζεται στο 
καταστατικό του κόμματος ή του 
ιδρύματος. Οι δραστηριότητες του 

2. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται, ή 
ρυθμίζονται μόνο εν μέρει, από τον 
παρόντα κανονισμό, το ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα και το ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα διέπονται από τη νομοθεσία του 
κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η 
έδρα τους. Οι δραστηριότητες του 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και του 
ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος σε άλλα 
κράτη μέλη διέπονται από τη συναφή 
εθνική νομοθεσία των εν λόγω κρατών 
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ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και του 
ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος σε άλλα 
κράτη μέλη διέπονται από τη συναφή 
εθνική νομοθεσία των εν λόγω κρατών 
μελών. 

μελών. 

Or. en 

Τροπολογία  222 
Stanimir Ilchev 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα εκπίπτει του 
καθεστώτος του ή παραιτείται από αυτό 
και παύει να έχει ευρωπαϊκή νομική 
προσωπικότητα εάν συντρέχει μια από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. Το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και το 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα διαγράφονται 
από το μητρώο στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

Or. en 

Τροπολογία  223 
Stanimir Ilchev 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 11 – παράγραφος -1 (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1. Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα εκπίπτει του 
νομικού καθεστώτος του δυνάμει του 
ενωσιακού δικαίου κατά την ημερομηνία 
διαγραφής του από το μητρώο: 

Or. en 

Τροπολογία  224 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) το διοικητικό του όργανο αποφασίζει 
τη λύση του ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος ή του ευρωπαϊκού πολιτικού 
ιδρύματος, 

(α) το αρμόδιο του όργανο αποφασίζει τη 
λύση του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος 
ή του ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος, 

Or. de 

Τροπολογία  225 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) το διοικητικό του όργανο αποφασίζει 
τη λύση του ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος ή του ευρωπαϊκού πολιτικού 
ιδρύματος, 

(α) το διοικητικό όργανο του ευρωπαϊκού 
πολιτικού κόμματος ή του ευρωπαϊκού 
πολιτικού ιδρύματος αποφασίζει τον 
τερματισμό της διαρθρωμένης 
συνεργασίας στο πλαίσιο του πολιτικού 
συνασπισμού ή τη λύση του συνδεδεμένου 
ιδρύματος, 

Or. de 

Τροπολογία  226 
Stanimir Ilchev 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) το διοικητικό του όργανο αποφασίζει 
να μετατρέψει το ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα 
σε νομική οντότητα αναγνωρισμένη στην 
έννομη τάξη κράτους μέλους, 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  227 
Rainer Wieland 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) το διοικητικό του όργανο αποφασίζει 
να μετατρέψει το ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα σε 
νομική οντότητα αναγνωρισμένη στην 
έννομη τάξη κράτους μέλους, 

(β) το αρμόδιο του όργανο αποφασίζει να 
μετατρέψει το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα 
ή το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα σε νομική 
οντότητα αναγνωρισμένη στην έννομη 
τάξη κράτους μέλους, 

Or. de 

Τροπολογία  228 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα δεν 
πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχείο β) κατόπιν αλλαγών στα μέλη 
του ή κατόπιν εκλογών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, 

διαγράφεται 

Or. de 

Τροπολογία  229 
Manfred Weber 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα δεν 
πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχείο β) κατόπιν αλλαγών στα μέλη 
του ή κατόπιν εκλογών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, 

διαγράφεται 

Or. de 
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Αιτιολόγηση 

Λογική συνέπεια της τροπολογίας στο άρθρο 7 παράγραφος 2 εδάφιο 1. 

Τροπολογία  230 
Stanimir Ilchev 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα δεν 
πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχείο β) κατόπιν αλλαγών στα μέλη 
του ή κατόπιν εκλογών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, 

(γ) ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα δεν 
πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 3, ιδίως εάν μετά 
την καταχώρισή του το ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα δεν συμμετείχε σε 
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή 
διαλύθηκε, 

Or. en 

Τροπολογία  231 
Gerald Häfner 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα δεν 
πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχείο β) κατόπιν αλλαγών στα μέλη 
του ή κατόπιν εκλογών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, 

(γ) ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα δεν 
πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχείο β), 

Or. en 

Τροπολογία  232 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(δ) διαγράφεται από το μητρώο βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 22 παράγραφος 1 
ή 4 ή σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 5. 

(δ) διαγράφεται από το μητρώο. 

Or. de 

Τροπολογία  233 
Stanimir Ilchev 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(δ) διαγράφεται από το μητρώο βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 22 παράγραφος 1 ή 
4 ή σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 5. 

(δ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
22 παράγραφος 1 ή 4 ή σύμφωνα με το 
άρθρο 7 παράγραφος 5. 

Or. en 

Τροπολογία  234 
Manfred Weber 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(δ) διαγράφεται από το μητρώο βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 22 παράγραφος 1 ή 
4 ή σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 5. 

(δ) διαγράφεται από το μητρώο βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 7 παράγραφος 2 ή 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 5. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Λογική συνέπεια της τροπολογίας στο άρθρο 7 παράγραφος 2 εδάφιο 1. 

Τροπολογία  235 
Zbigniew Ziobro 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδίδει 
απόφαση για την ανάκληση του 
ευρωπαϊκού νομικού καθεστώτος και τη 
διαγραφή από το μητρώο. 

διαγράφεται 

Or. pl 

Τροπολογία  236 
Manfred Weber 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδίδει 
απόφαση για την ανάκληση του 
ευρωπαϊκού νομικού καθεστώτος και τη 
διαγραφή από το μητρώο. 

διαγράφεται 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Λογική συνέπεια της τροπολογίας στο άρθρο 7 παράγραφος 2 εδάφιο 1. 

Τροπολογία  237 
Stanimir Ilchev 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδίδει 
απόφαση για την ανάκληση του 
ευρωπαϊκού νομικού καθεστώτος και τη 
διαγραφή από το μητρώο. 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδίδει 
απόφαση για τη διαγραφή του ευρωπαϊκού 
πολιτικού κόμματος ή του ευρωπαϊκού 
πολιτικού ιδρύματος από το μητρώο, 
γεγονός το οποίο οδηγεί αυτόματα στην 
απώλεια της νομικής προσωπικότητάς 
του δυνάμει του ενωσιακού δικαίου. 

Or. en 
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Τροπολογία  238 
Alain Lamassoure 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδίδει 
απόφαση για την ανάκληση του 
ευρωπαϊκού νομικού καθεστώτος και τη 
διαγραφή από το μητρώο. 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν 
προτάσεως της Επιτροπής, εκδίδει, με 
πλειοψηφία τριών τετάρτων των 
ψηφιζόντων, απόφαση για την ανάκληση 
του ευρωπαϊκού νομικού καθεστώτος και 
τη διαγραφή από το μητρώο. 

Or. fr 

Τροπολογία  239 
Andrew Duff 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδίδει 
απόφαση για την ανάκληση του 
ευρωπαϊκού νομικού καθεστώτος και τη 
διαγραφή από το μητρώο. 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφού 
συμβουλευτεί την ανεξάρτητη επιτροπή, 
εκδίδει απόφαση για την ανάκληση του 
ευρωπαϊκού νομικού καθεστώτος και τη 
διαγραφή από το μητρώο. 

Or. en 

Τροπολογία  240 
Krišjānis Kariņš 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδίδει 
απόφαση για την ανάκληση του 
ευρωπαϊκού νομικού καθεστώτος και τη 
διαγραφή από το μητρώο. 

2. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης εκδίδει 
απόφαση για την ανάκληση του 
ευρωπαϊκού νομικού καθεστώτος και τη 
διαγραφή από το μητρώο. 

Or. en 
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Τροπολογία  241 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδίδει 
απόφαση για την ανάκληση του 
ευρωπαϊκού νομικού καθεστώτος και τη 
διαγραφή από το μητρώο. 

2. Σε περίπτωση που ισχύει μία από τις 
αιτίες που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 στοιχεία α) έως γ), το ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα διαγράφεται αντίστοιχα από το 
μητρώο. 

Or. de 

Τροπολογία  242 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδίδει 
απόφαση για την ανάκληση του 
ευρωπαϊκού νομικού καθεστώτος και τη 
διαγραφή από το μητρώο. 

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει 
απόφαση για την ανάκληση του 
ευρωπαϊκού νομικού καθεστώτος και τη 
διαγραφή από το μητρώο. 

Or. pt 

Τροπολογία  243 
Stanimir Ilchev 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται 
στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) ή γ) 
ανωτέρω, κάθε εν ισχύι απόφαση 
χορήγησης χρηματοδότησης από την 
Ένωση σε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού ανακαλείται και 
κάθε εν ισχύι συμφωνία περί τέτοιας 

3. Κάθε εν ισχύι απόφαση χορήγησης 
χρηματοδότησης από την Ένωση σε 
διαγραφέν από το μητρώο ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού ανακαλείται και κάθε εν ισχύι 
συμφωνία περί τέτοιας χρηματοδότησης 
λήγει και κάθε μη δαπανηθείσα 
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χρηματοδότησης λήγει και κάθε μη 
δαπανηθείσα χρηματοδότηση χορηγηθείσα 
από την Ένωση ανακτάται, 
συμπεριλαμβανομένων μη δαπανηθέντων 
κεφαλαίων της Ένωσης από προηγούμενα 
έτη. 

χρηματοδότηση χορηγηθείσα από την 
Ένωση ανακτάται, συμπεριλαμβανομένων 
μη δαπανηθέντων κεφαλαίων της Ένωσης 
από προηγούμενα έτη. 

Or. en 

Τροπολογία  244 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται 
στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) ή γ) 
ανωτέρω, κάθε εν ισχύι απόφαση 
χορήγησης χρηματοδότησης από την 
Ένωση σε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού ανακαλείται και 
κάθε εν ισχύι συμφωνία περί τέτοιας 
χρηματοδότησης λήγει και κάθε μη 
δαπανηθείσα χρηματοδότηση χορηγηθείσα 
από την Ένωση ανακτάται, 
συμπεριλαμβανομένων μη δαπανηθέντων 
κεφαλαίων της Ένωσης από προηγούμενα 
έτη. 

3. Κάθε εν ισχύι απόφαση χορήγησης 
χρηματοδότησης από την Ένωση στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και 
κάθε εν ισχύι συμφωνία περί τέτοιας 
χρηματοδότησης καθίσταται άκυρη με 
την απώλεια του σχετικού νομικού 
καθεστώτος και κάθε μη δαπανηθείσα 
χρηματοδότηση χορηγηθείσα από την 
Ένωση ανακτάται, συμπεριλαμβανομένων 
μη δαπανηθέντων κεφαλαίων της Ένωσης 
από προηγούμενα έτη. 

Or. de 

Τροπολογία  245 
Manfred Weber 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται 
στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) ή γ) 
ανωτέρω, κάθε εν ισχύι απόφαση 
χορήγησης χρηματοδότησης από την 
Ένωση σε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα στο πλαίσιο 

3. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται 
στην παράγραφο 1 στοιχεία α) ή β) 
ανωτέρω, ή σε περίπτωση διαγραφής 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος από το 
μητρώο λόγω μη τήρησης των 
απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 1 
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του παρόντος κανονισμού ανακαλείται και 
κάθε εν ισχύι συμφωνία περί τέτοιας 
χρηματοδότησης λήγει και κάθε μη 
δαπανηθείσα χρηματοδότηση χορηγηθείσα 
από την Ένωση ανακτάται, 
συμπεριλαμβανομένων μη δαπανηθέντων 
κεφαλαίων της Ένωσης από προηγούμενα 
έτη. 

στοιχείο β), κάθε εν ισχύι απόφαση 
χορήγησης χρηματοδότησης από την 
Ένωση σε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού ανακαλείται και 
κάθε εν ισχύι συμφωνία περί τέτοιας 
χρηματοδότησης λήγει και κάθε μη 
δαπανηθείσα χρηματοδότηση χορηγηθείσα 
από την Ένωση ανακτάται, 
συμπεριλαμβανομένων μη δαπανηθέντων 
κεφαλαίων της Ένωσης από προηγούμενα 
έτη. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Λογική συνέπεια της τροπολογίας στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ). 

Τροπολογία  246 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η λύση, η αφερεγγυότητα, η παύση 
πληρωμών και άλλες παρόμοιες 
διαδικασίες διέπονται από τις νομικές 
διατάξεις που ισχύουν για τη νομική 
μορφή που αναφέρεται στο καταστατικό 
του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή 
του ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος στο 
κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η έδρα 
του. 

διαγράφεται 

Or. de 

Τροπολογία  247 
Sari Essayah 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα 1. Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα το 
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καταχωρισμένο σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, το 
οποίο εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο από τουλάχιστον ένα εκ των 
μελών του, και το οποίο δεν εμπίπτει σε 
καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού 
που αναφέρονται στο άρθρο [93] του 
δημοσιονομικού κανονισμού μπορεί να 
υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που δημοσιεύει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρόσκληση 
[συνεισφορών]. 

οποίο είναι καταχωρισμένο σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό ενώ παράλληλα 
εκπροσωπείται τουλάχιστον στο ένα 
τέταρτο των κρατών μελών από πολιτικά 
κόμματα κατά την έννοια του άρθρου 2 
παράγραφος 1 (το οποίο δεν απαιτεί 
πρόσθετη εθνική εκλεγμένη 
εκπροσώπηση για την καταχώριση όπως 
ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχείο β)), και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο από τουλάχιστον ένα εκ των 
μελών του μπορεί να υποβάλει αίτηση 
χρηματοδότησης από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης πρέπει να 
υποβάλλονται σύμφωνα με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις που δημοσιεύει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα δεν πρέπει να εμπίπτει σε 
καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού 
που καθορίζονται στο δημοσιονομικό 
κανονισμό. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα κόμματα που λαμβάνουν χρηματοδότηση αποτελούνται από κόμματα μέλη, ενώ επιπλέον 
πληρούν το νέο κριτήριο της εκπροσώπησης από τουλάχιστον έναν βουλευτή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Τα δύο αυτά νέα κριτήρια δεν θα πρέπει να οδηγούν σε σύγχυση ή αντίφαση σε 
σχέση με τα κριτήρια του άρθρου 3. Παράλληλα, δεν θα πρέπει να δημιουργούν μια κατάσταση 
η οποία θα οδηγούσε σε δυσκολίες κατά την εξασφάλιση χρηματοδότησης για οποιαδήποτε νέα 
πρωτοβουλία ή θα είχε την ακούσια συνέπεια να παρέχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στα 
υφιστάμενα ευρωπαϊκά κόμματα σε σύγκριση με τις νέες και μικρότερες πρωτοβουλίες. 

Τροπολογία  248 
Gerald Häfner 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα 
καταχωρισμένο σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, το 
οποίο εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό 

1. Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα 
καταχωρισμένο σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, το 
οποίο εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο από τουλάχιστον ένα εκ των 
μελών του, και το οποίο δεν εμπίπτει σε 
καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού 
που αναφέρονται στο άρθρο [93] του 
δημοσιονομικού κανονισμού μπορεί να 
υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που δημοσιεύει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρόσκληση 
[συνεισφορών]. 

Κοινοβούλιο από τουλάχιστον ένα εκ των 
μελών του ή έλαβε τουλάχιστον 1% των 
ψήφων στις τελευταίες εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τουλάχιστον 
στο ένα τέταρτο των κρατών μελών, και 
το οποίο δεν εμπίπτει σε καμία από τις 
περιπτώσεις αποκλεισμού που 
αναφέρονται στο άρθρο [93] του 
δημοσιονομικού κανονισμού μπορεί να 
υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που δημοσιεύει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρόσκληση 
[συνεισφορών]. 

Or. en 

Τροπολογία  249 
Anna Záborská, Algirdas Saudargas, Peter van Dalen, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα 
καταχωρισμένο σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, το 
οποίο εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο από τουλάχιστον ένα εκ των 
μελών του, και το οποίο δεν εμπίπτει σε 
καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού 
που αναφέρονται στο άρθρο [93] του 
δημοσιονομικού κανονισμού μπορεί να 
υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που δημοσιεύει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρόσκληση 
[συνεισφορών]. 

1. Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα 
καταχωρισμένο σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, το 
οποίο εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο από τουλάχιστον ένα εκ των 
μελών του και διαθέτει κόμματα μέλη 
κατά την έννοια του άρθρου 2 
παράγραφος 1 που εδρεύουν στο ένα 
τέταρτο των κρατών μελών, και το οποίο 
δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις 
αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 
[93] του δημοσιονομικού κανονισμού 
μπορεί να υποβάλει αίτηση 
χρηματοδότησης από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που δημοσιεύει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρόσκληση 
[συνεισφορών]. 

Or. en 
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Τροπολογία  250 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα 
καταχωρισμένο σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, το 
οποίο εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο από τουλάχιστον ένα εκ των 
μελών του, και το οποίο δεν εμπίπτει σε 
καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού 
που αναφέρονται στο άρθρο [93] του 
δημοσιονομικού κανονισμού μπορεί να 
υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που δημοσιεύει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρόσκληση 
[συνεισφορών]. 

1. Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα 
καταχωρισμένο σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, το 
οποίο δεν εμπίπτει σε καμία από τις 
περιπτώσεις αποκλεισμού που 
αναφέρονται στο άρθρο [93] του 
δημοσιονομικού κανονισμού μπορεί να 
υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που δημοσιεύει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρόσκληση 
[συνεισφορών]. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Μπορεί να διαγραφεί βάσει της νέας διάρθρωσης του άρθρου 14. 

Τροπολογία  251 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα 
καταχωρισμένο σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, το 
οποίο εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο από τουλάχιστον ένα εκ των 
μελών του, και το οποίο δεν εμπίπτει σε 
καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού 
που αναφέρονται στο άρθρο [93] του 

1. Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα 
καταχωρισμένο σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, το 
οποίο εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο από τουλάχιστον ένα εκ των 
μελών του, και το οποίο δεν εμπίπτει σε 
καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού 
που αναφέρονται στο άρθρο [93] του 
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δημοσιονομικού κανονισμού μπορεί να 
υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που δημοσιεύει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρόσκληση 
[συνεισφορών]. 

δημοσιονομικού κανονισμού μπορεί να 
υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που δημοσιεύει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πρόσκληση 
[συνεισφορών]. 

Or. pt 

Τροπολογία  252 
György Schöpflin, József Szájer 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα 
καταχωρισμένο σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, 
το οποίο εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο από τουλάχιστον ένα εκ των 
μελών του, και το οποίο δεν εμπίπτει σε 
καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού 
που αναφέρονται στο άρθρο [93] του 
δημοσιονομικού κανονισμού μπορεί να 
υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που δημοσιεύει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρόσκληση 
[συνεισφορών]. 

1. Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα το 
οποίο είναι καταχωρισμένο σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό ενώ παράλληλα 
εκπροσωπείται τουλάχιστον στο ένα 
τέταρτο των κρατών μελών από πολιτικά 
κόμματα κατά την έννοια του άρθρου 2 
παράγραφος 1, και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο από τουλάχιστον ένα εκ των 
μελών του μπορεί να υποβάλει αίτηση 
χρηματοδότησης από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης πρέπει να 
υποβάλλονται σύμφωνα με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις που δημοσιεύει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα δεν πρέπει να εμπίπτει σε 
καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού 
που καθορίζονται στο δημοσιονομικό 
κανονισμό. 

Or. en 

Τροπολογία  253 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα το 
οποίο συνδέεται με ένα ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα επιλέξιμο για την υποβολή 
αίτησης χρηματοδότησης βάσει της 
παραγράφου 1, είναι καταχωρισμένο 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό και δεν εμπίπτει σε 
καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού 
που αναφέρονται στο άρθρο [93] του 
δημοσιονομικού κανονισμού μπορεί να 
υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που δημοσιεύει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων. 

2. Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα το 
οποίο συνδέεται με ένα ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα επιλέξιμο για την υποβολή 
αίτησης χρηματοδότησης βάσει της 
παραγράφου 1, είναι καταχωρισμένο 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό και δεν εμπίπτει σε 
καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού 
που αναφέρονται στο άρθρο [93] του 
δημοσιονομικού κανονισμού μπορεί να 
υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που δημοσιεύει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων. 

Or. pt 

Τροπολογία  254 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Για τους σκοπούς του καθορισμού της 
επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση από 
τον γενικό προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 και το άρθρο 3 παράγραφος 
1 στοιχείο β), και για την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 14 παράγραφος 1, 
ένας βουλευτής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου θεωρείται μέλος ενός μόνον 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, το 
οποίο, εφόσον συντρέχει περίπτωση, είναι 
εκείνο με το οποίο συνδέεται το εθνικό ή 
περιφερειακό πολιτικό του κόμμα κατά 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
αιτήσεων. 

διαγράφεται 

Or. de 
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Αιτιολόγηση 

Μεταφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2. 

Τροπολογία  255 
Stanimir Ilchev 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3 α. Μια αλλαγή στο καθεστώς ενός 
βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
αιτιολόγηση για τη χρηματοδότηση από 
τον γενικό προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης του νέου κόμματος 
με το οποίο συνδέεται ο βουλευτής. 

Or. en 

Τροπολογία  256 
Gerald Häfner 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι οικονομικές συνεισφορές ή 
επιδοτήσεις από τον γενικό προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να 
υπερβαίνουν το 90 % των ετήσιων 
επιστρεπτέων εξόδων ενός ευρωπαϊκού 
πολιτικού κόμματος και το 95 % των 
ετήσιων επιλέξιμων δαπανών που 
σημειώνονται στον προϋπολογισμό ενός 
ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος. Τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα μπορούν να 
χρησιμοποιούν οποιοδήποτε μη δαπανηθέν 
τμήμα της συνεισφοράς της ΕΕ που 
χορηγήθηκε για την κάλυψη επιστρεπτέων 
εξόδων εντός των δύο οικονομικών ετών 
που έπονται της χορήγησης. Τα μη 
χρησιμοποιηθέντα ποσά μετά αυτά τα δύο 
οικονομικά έτη ανακτώνται σύμφωνα με 

4. Οι οικονομικές συνεισφορές ή 
επιδοτήσεις από τον γενικό προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να 
υπερβαίνουν το 90 % των ετήσιων 
επιστρεπτέων εξόδων ενός ευρωπαϊκού 
πολιτικού κόμματος και το 95 % των 
ετήσιων επιλέξιμων δαπανών που 
σημειώνονται στον προϋπολογισμό ενός 
ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος. Τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα μπορούν 
να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε μη 
δαπανηθέν τμήμα της συνεισφοράς της ΕΕ 
που χορηγήθηκε για την κάλυψη 
επιστρεπτέων εξόδων εντός των δύο 
οικονομικών ετών που έπονται της 
χορήγησης. Τα μη χρησιμοποιηθέντα ποσά 
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τον δημοσιονομικά κανονισμό. μετά αυτά τα δύο οικονομικά έτη 
ανακτώνται σύμφωνα με τον 
δημοσιονομικά κανονισμό. 

Or. en 

Τροπολογία  257 
Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι οικονομικές συνεισφορές ή 
επιδοτήσεις από τον γενικό προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να 
υπερβαίνουν το 90 % των ετήσιων 
επιστρεπτέων εξόδων ενός ευρωπαϊκού 
πολιτικού κόμματος και το 95 % των 
ετήσιων επιλέξιμων δαπανών που 
σημειώνονται στον προϋπολογισμό ενός 
ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος. Τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα μπορούν να 
χρησιμοποιούν οποιοδήποτε μη 
δαπανηθέν τμήμα της συνεισφοράς της ΕΕ 
που χορηγήθηκε για την κάλυψη 
επιστρεπτέων εξόδων εντός των δύο 
οικονομικών ετών που έπονται της 
χορήγησης. Τα μη χρησιμοποιηθέντα 
ποσά μετά αυτά τα δύο οικονομικά έτη 
ανακτώνται σύμφωνα με τον 
δημοσιονομικά κανονισμό. 

4. Οι οικονομικές συνεισφορές ή 
επιδοτήσεις από τον γενικό προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να 
υπερβαίνουν το 95 % των ετήσιων 
επιστρεπτέων εξόδων ενός ευρωπαϊκού 
πολιτικού κόμματος και το 95 % των 
ετήσιων επιλέξιμων δαπανών που 
σημειώνονται στον προϋπολογισμό ενός 
ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος. Τυχόν 
μη δαπανηθέν τμήμα της συνεισφοράς της 
Ένωσης μπορεί να μεταφερθεί για 
κομματικούς σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένης της 
χρηματοδότησης ακίνητης περιουσίας 
στην επικράτεια των κρατών μελών ή 
κάλυψης δαπανών για επικείμενες 
ευρωπαϊκές εκλογές.  

 Τυχόν τμήμα της συνεισφοράς το οποίο 
δεν δαπανήθηκε εντός του οικονομικού 
έτους που καλύπτεται από την 
συνεισφορά αυτή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία 
αποθεματικών. Το εν λόγω τμήμα της 
συνεισφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τη χρηματοδότηση ακίνητης 
περιουσίας στην επικράτεια των κρατών 
μελών ή για την κάλυψη δαπανών για 
επικείμενες ευρωπαϊκές εκλογές. Το 
υπόλοιπο τμήμα της συνεισφοράς το 
οποίο δεν δαπανάται εντός του έτους που 
έπεται των εκλογών αυτών ανακτάται 
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μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους που 
έπεται των εκλογών αυτών σύμφωνα με 
το κεφάλαιο 5 του μέρους Ι του 
δημοσιονομικού κανονισμού. 

 Τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα 
μπορούν επίσης να μεταφέρουν 
οποιοδήποτε μη δαπανηθέν τμήμα της 
συνεισφοράς για την κάλυψη 
επιστρεπτέων εξόδων. Τα μη 
χρησιμοποιηθέντα ποσά ανακτώνται 
σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό. 

Or. en 

Τροπολογία  258 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για τη λήψη χρηματοδότησης από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή 
ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα, το οποίο 
πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 
παράγραφος 1 ή 2, υποβάλλει αίτηση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε έτος μετά 
την πρόσκληση [συνεισφορών] ή την 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων. 

1. Για τη λήψη χρηματοδότησης από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή 
ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα, το οποίο 
πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 
παράγραφος 1 ή 2, υποβάλλει αίτηση στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε έτος μετά την 
πρόσκληση [συνεισφορών] ή την 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων. 

Or. pt 

Τροπολογία  259 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – πρώτη περίπτωση 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– 15 % κατανέμεται ισομερώς, διαγράφεται 
Or. de 
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Αιτιολόγηση 

Βλέπε τροπολογία 260. 

Τροπολογία  260 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – πρώτη περίπτωση 1α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 – 10 % κατανέμεται αναλογικά προς το 
ποσοστό ψήφων μεταξύ των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων τα οποία έχουν 
λάβει τουλάχιστον 1% των ψήφων στις 
τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές. 

Or. de 

Τροπολογία  261 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – πρώτη περίπτωση 1β (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 – 10 % κατανέμεται ισομερώς μεταξύ 
των ευρωπαϊκών κομμάτων τα οποία 
εκπροσωπούνται με τουλάχιστον έναν 
βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

Or. de 

Τροπολογία  262 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – πρώτη περίπτωση 1γ (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 – 80 % κατανέμεται μεταξύ των 
δικαιούχων ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων, αναλογικά προς το ποσοστό 
των εκλεγμένων βουλευτών τους στο 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Or. de 

 

Τροπολογία  263 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – δεύτερη περίπτωση 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– 85 % κατανέμεται μεταξύ των 
δικαιούχων ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων, αναλογικά προς το ποσοστό 
των εκλεγμένων βουλευτών τους στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

διαγράφεται 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Βλέπε τροπολογία 261. 

Τροπολογία  264 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η ίδια κλείδα κατανομής 
χρησιμοποιείται για τη χορήγηση 
χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα, βάσει της σύνδεσής τους με 
ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα. 

διαγράφεται 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Βλέπε τροπολογία 40. 

Τροπολογία  265 
Rainer Wieland 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η κατανομή που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 βασίζεται στον αριθμό των 
εκλεγμένων βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου οι οποίοι είναι μέλη του 
αιτούντος ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος κατά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 
άρθρου 12 παράγραφος 3. 

Κατά την κατανομή που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνονται υπόψη μόνο οι 
εκλεγμένοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου οι οποίοι έχουν χριστεί 
υποψήφιοι για τις ευρωπαϊκές εκλογές με 
μυστική ψηφοφορία από διοικητικό 
όργανο του κόμματος στο οποίο 
εκπροσωπούνται τα μέλη του κόμματος. 
Καθοριστική σημασία έχει εν προκειμένω 
η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
αιτήσεων. 

Or. de 

Τροπολογία  266 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Μετά την ως άνω ημερομηνία, κάθε 
αλλαγή στον αριθμό των εκλεγμένων 
βουλευτών δεν επηρεάζει το αντίστοιχο 
ποσοστό χρηματοδότησης που 
κατανέμεται μεταξύ ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων ή ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων. Αυτό ισχύει με την 
επιφύλαξη της απαίτησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 
περί εκπροσώπησης του ευρωπαϊκού 
πολιτικού κόμματος στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο από τουλάχιστον ένα εκ των 
μελών του. 

Μετά την ως άνω ημερομηνία, κάθε 
αλλαγή στον αριθμό των εκλεγμένων 
βουλευτών δεν επηρεάζει το αντίστοιχο 
ποσοστό χρηματοδότησης που 
κατανέμεται μεταξύ ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων ή ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων κατά την τρέχουσα 
περίοδο υποβολής αιτήσεων. 

Or. de 

Τροπολογία  267 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Για τους σκοπούς κατανομής της 
χρηματοδότησης, ένας βουλευτής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να 
κατατάσσεται μόνο σε ένα ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα, το οποίο, κατά 
περίπτωση, είναι το κόμμα στο οποίο 
ανήκει το εθνικό ή περιφερειακό του 
πολιτικό κόμμα κατά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. 

Or. de 

Τροπολογία  268 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2 α. Η ίδια κλείδα κατανομής 
χρησιμοποιείται για τη χορήγηση 
χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα, βάσει της σύνδεσής τους με 
ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα. 

Or. de 

Τροπολογία  269 
Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα μπορούν να 
δέχονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
δωρεές ύψους έως 25 000 ευρώ ανά έτος 
και ανά δωρητή, με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 5. 

1. Σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας, τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα μπορούν να 
δέχονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
δωρεές ύψους έως 50 000 ευρώ ανά έτος 
και ανά δωρητή, με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 5. 

Or. en 
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Τροπολογία  270 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα μπορούν να 
δέχονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
δωρεές ύψους έως 25 000 ευρώ ανά έτος 
και ανά δωρητή, με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 5. 

1. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα μπορούν να 
δέχονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
δωρεές ύψους έως 12 000 ευρώ ανά έτος 
και ανά δωρητή, με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 5. 

Or. de 

Τροπολογία  271 
Andrew Duff 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα κατά την 
υποβολή των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεών τους στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 19, 
διαβιβάζουν επίσης κατάλογο όλων των 
δωρητών και των αντίστοιχων δωρεών 
τους, που αναφέρει τόσο τη φύση όσο και 
την αξία των επιμέρους δωρεών. Η 
παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται επίσης 
στις εισφορές μελών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 7 και 8. 

2. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα κατά την 
υποβολή των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεών τους στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 19, 
διαβιβάζουν επίσης κατάλογο όλων των 
δωρητών για δωρεές που υπερβαίνουν τα 
5 000 ευρώ, που αναφέρει τόσο τη φύση 
όσο και την αξία των επιμέρους δωρεών. Η 
παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται επίσης 
στις εισφορές μελών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 7 και 8. 

Or. en 

Τροπολογία  272 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα κατά την 
υποβολή των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεών τους στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 19, 
διαβιβάζουν επίσης κατάλογο όλων των 
δωρητών και των αντίστοιχων δωρεών 
τους, που αναφέρει τόσο τη φύση όσο και 
την αξία των επιμέρους δωρεών. Η 
παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται επίσης 
στις εισφορές μελών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 7 και 8. 

2. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα κατά την 
υποβολή των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεών τους στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 19, 
διαβιβάζουν επίσης κατάλογο όλων των 
δωρητών και των αντίστοιχων δωρεών 
τους, που αναφέρει τόσο τη φύση όσο και 
την αξία των επιμέρους δωρεών. Η 
παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται επίσης 
στις εισφορές μελών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 7 και 8. 

Or. pt 

Τροπολογία  273 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι δωρεές τις οποίες λαμβάνουν 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα κατά τους 
έξι μήνες που προηγούνται των εκλογών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ανακοινώνονται σε εβδομαδιαία βάση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εγγράφως, και 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
2. 

3. Οι δωρεές τις οποίες λαμβάνουν 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα κατά τους 
έξι μήνες που προηγούνται των εκλογών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ανακοινώνονται σε εβδομαδιαία βάση 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγγράφως, 
και σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 2. 

Or. pt 

Τροπολογία  274 
Andrew Duff 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Μεμονωμένες δωρεές αξίας άνω των 
12 000 ευρώ οι οποίες έγιναν δεκτές από 

διαγράφεται 
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τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα 
ανακοινώνονται πάραυτα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, εγγράφως, και σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παραγράφου 2. 

Or. en 

Τροπολογία  275 
Gerald Häfner 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Μεμονωμένες δωρεές αξίας άνω των 12 
000 ευρώ οι οποίες έγιναν δεκτές από τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα 
ανακοινώνονται πάραυτα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, εγγράφως, και σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παραγράφου 2. 

4. Μεμονωμένες δωρεές αξίας άνω των 
2 000 ευρώ οι οποίες έγιναν δεκτές από τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα 
ανακοινώνονται πάραυτα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, εγγράφως, και σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παραγράφου 2. 

Or. en 

Τροπολογία  276 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Μεμονωμένες δωρεές αξίας άνω των 12 
000 ευρώ οι οποίες έγιναν δεκτές από τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα 
ανακοινώνονται πάραυτα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, εγγράφως, και σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παραγράφου 2. 

4. Μεμονωμένες δωρεές αξίας άνω των 
2 000 ευρώ οι οποίες έγιναν δεκτές από τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα 
ανακοινώνονται πάραυτα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, εγγράφως, και σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παραγράφου 2. 

Or. de 

Τροπολογία  277 
Paulo Rangel 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Μεμονωμένες δωρεές αξίας άνω των 12 
000 ευρώ οι οποίες έγιναν δεκτές από τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα 
ανακοινώνονται πάραυτα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, εγγράφως, και σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παραγράφου 2. 

4. Μεμονωμένες δωρεές αξίας άνω των 12 
000 ευρώ οι οποίες έγιναν δεκτές από τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα 
ανακοινώνονται πάραυτα στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγγράφως, και 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
2. 

Or. pt 

Τροπολογία  278 
Alain Lamassoure 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – στοιχείο β 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) δωρεές από τον προϋπολογισμό 
πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου· 

διαγράφεται 

Or. fr 

Τροπολογία  279 
Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι εισφορές για τη διοργάνωση κοινών 
εκδηλώσεων δεν θεωρούνται δωρεές 

Or. en 

Τροπολογία  280 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (δ α) δωρεές από πηγές εκτός της 
επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
εκτός αν 

 – πρόκειται για δωρεά ατόμου που δεν 
είναι πολίτης της Ένωσης η οποία δεν 
υπερβαίνει τα 500 ευρώ 

 – η δωρεά αυτή προέρχεται από την 
περιουσία νομικού προσώπου του οποίου 
η έδρα βρίσκεται σε κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του οποίου το 
κεφάλαιο ανήκει κατά ποσοστό 
μεγαλύτερο από 50 % σε πολίτες της 
Ένωσης 

Or. de 

Τροπολογία  281 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ β (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (δ β) δωρεές οι οποίες χορηγούνται έναντι 
αντιτίμου το οποίο πρέπει να καταβληθεί 
από το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή από 
μέλος του κόμματος αυτού 

Or. de 

Τροπολογία  282 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ γ (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (δ γ) δωρεές οι οποίες χορηγούνται στο 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα με την 
προφανή προσδοκία ή ως αντάλλαγμα για 
συγκεκριμένο οικονομικό ή πολιτικό 
όφελος· 
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Or. de 

Τροπολογία  283 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 15 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Εντός 30 ημερών από την ημερομηνία 
της λήψης της από το ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα, 
κάθε δωρεά η οποία δεν επιτρέπεται βάσει 
του παρόντος κανονισμού: 

6. Αμέσως μετά τη λήψη της από το 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα, κάθε δωρεά η οποία δεν 
επιτρέπεται βάσει του παρόντος 
κανονισμού: 

Or. de 

Τροπολογία  284 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 15 – παράγραφος 6 – περίπτωση 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– εάν η επιστροφή της δεν είναι εφικτή, 
αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Ο διατάκτης εκδίδει βεβαίωση απαίτησης 
και εντολή είσπραξης σύμφωνα με τις 
διατάξεις που προβλέπονται στα άρθρα 
[71] και [72] του δημοσιονομικού 
κανονισμού. Τα κεφάλαια εγγράφονται ως 
γενικά έσοδα στο τμήμα του 
προϋπολογισμού που αφορά το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. 

- Εάν η επιστροφή της δεν είναι εφικτή, 
αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο 
διατάκτης εκδίδει βεβαίωση απαίτησης και 
εντολή είσπραξης σύμφωνα με τις 
διατάξεις που προβλέπονται στα άρθρα 
[71] και [72] του δημοσιονομικού 
κανονισμού. Τα κεφάλαια εγγράφονται ως 
γενικά έσοδα στο τμήμα του 
προϋπολογισμού που αφορά το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. 

Or. pt 

Τροπολογία  285 
Andrew Duff 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 15 – παράγραφος 7 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Επιτρέπονται οι εισφορές σε ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα από τα μέλη του. Οι εν 
λόγω εισφορές δεν υπερβαίνουν το 40 % 
του ετήσιου προϋπολογισμού του 
συγκεκριμένου ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος. 

7. Επιτρέπονται οι εισφορές σε ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα από τα συνδεδεμένα με 
αυτό κόμματα μέλη. Οι εν λόγω εισφορές 
δεν υπερβαίνουν το 40 % του ετήσιου 
προϋπολογισμού του συγκεκριμένου 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος. 

Or. en 

Τροπολογία  286 
Alain Lamassoure 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 15 – παράγραφος 7 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Επιτρέπονται οι εισφορές σε ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα από τα μέλη του. Οι εν 
λόγω εισφορές δεν υπερβαίνουν το 40 % 
του ετήσιου προϋπολογισμού του 
συγκεκριμένου ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος. 

7. Επιτρέπονται οι εισφορές σε ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα από τα μέλη του. 

Or. fr 

Τροπολογία  287 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 15 – παράγραφος 7 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Επιτρέπονται οι εισφορές σε ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα από τα μέλη του. Οι εν 
λόγω εισφορές δεν υπερβαίνουν το 40 % 
του ετήσιου προϋπολογισμού του 
συγκεκριμένου ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος. 

7. Επιτρέπονται οι εισφορές σε ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα από τα μέλη του. 

Or. de 

Τροπολογία  288 
Alain Lamassoure 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 15 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Επιτρέπονται οι εισφορές σε ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα από τα μέλη του, καθώς 
και από ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Οι 
εν λόγω εισφορές δεν υπερβαίνουν το 40 
% του ετήσιου προϋπολογισμού του 
συγκεκριμένου ευρωπαϊκού πολιτικού 
ιδρύματος και δεν επιτρέπεται να 
προέρχονται από κεφάλαια τα οποία 
έλαβε ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα 
βάσει του παρόντος κανονισμού από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Επιτρέπονται οι εισφορές σε ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα από τα μέλη του, καθώς 
και από ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. 

Or. fr 

Τροπολογία  289 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η χρηματοδότηση ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων από τον γενικό προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από 
οποιαδήποτε άλλη πηγή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση 
εκστρατειών, οι οποίες διεξάγονται από τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα στο πλαίσιο 
των εκλογών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις οποίες λαμβάνουν 
μέρος όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 στοιχείο δ). 

Η χρηματοδότηση ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων από τον γενικό προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από 
οποιαδήποτε άλλη πηγή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση 
εκστρατειών, οι οποίες διεξάγονται από τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα στο πλαίσιο 
των εκλογών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, τηρουμένου του άρθρου 8 
της πράξης περί εκλογής των μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση 
καθολική ψηφοφορία19, σύμφωνα με το 
οποίο η χρηματοδότηση και ο 
περιορισμός των εκλογικών δαπανών για 
όλα τα κόμματα και τους υποψηφίους 
στις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου διέπεται σε κάθε κράτος 
μέλος από τις εθνικές διατάξεις. 
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Or. de 

Τροπολογία  290 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η χρηματοδότηση ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων από τον γενικό προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από 
οποιαδήποτε άλλη πηγή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση 
εκστρατειών, οι οποίες διεξάγονται από τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα στο πλαίσιο 
των εκλογών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις οποίες λαμβάνουν 
μέρος όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 στοιχείο δ). 

Η χρηματοδότηση ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων από τον γενικό προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από 
οποιαδήποτε άλλη πηγή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση των 
εκστρατειών τους στο πλαίσιο των 
εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στις οποίες λαμβάνουν μέρος όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχείο δ). 

Or. de 

Τροπολογία  291 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Σύμφωνα με το άρθρο 8 της πράξης περί 
εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με άμεση καθολική 
ψηφοφορία19, η χρηματοδότηση και ο 
περιορισμός των εκλογικών δαπανών για 
όλα τα κόμματα και τους υποψηφίους 
στις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου διέπεται σε κάθε κράτος 
μέλος από τις εθνικές διατάξεις. 

διαγράφεται 

Or. de 

Τροπολογία  292 
Andrew Duff 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Σύμφωνα με το άρθρο 8 της πράξης περί 
εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με άμεση καθολική 
ψηφοφορία, η χρηματοδότηση και ο 
περιορισμός των εκλογικών δαπανών για 
όλα τα κόμματα και τους υποψηφίους στις 
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
διέπεται σε κάθε κράτος μέλος από τις 
εθνικές διατάξεις. 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 της 
πράξης περί εκλογής των μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση 
καθολική ψηφοφορία, η χρηματοδότηση 
και ο περιορισμός των εκλογικών δαπανών 
για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα στις 
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
διέπονται από κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις. 

Or. en 

Τροπολογία  293 
Alain Lamassoure 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Σύμφωνα με το άρθρο 8 της πράξης περί 
εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με άμεση καθολική 
ψηφοφορία, η χρηματοδότηση και ο 
περιορισμός των εκλογικών δαπανών για 
όλα τα κόμματα και τους υποψηφίους στις 
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
διέπεται σε κάθε κράτος μέλος από τις 
εθνικές διατάξεις. 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της πράξης περί 
εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με άμεση καθολική 
ψηφοφορία, η χρηματοδότηση και ο 
περιορισμός των εκλογικών δαπανών για 
όλα τα κόμματα και τους υποψηφίους στις 
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
διέπεται σε κάθε κράτος μέλος από τις 
εθνικές διατάξεις, εξαιρουμένων των 
δημοψηφισμάτων που αφορούν την 
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την 
κύρωση των ευρωπαϊκών συνθηκών. 

Or. fr 

Τροπολογία  294 
Stanimir Ilchev 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Σύμφωνα με το άρθρο 8 της πράξης περί 
εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με άμεση καθολική 
ψηφοφορία19, η χρηματοδότηση και ο 
περιορισμός των εκλογικών δαπανών για 
όλα τα κόμματα και τους υποψηφίους στις 
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
διέπεται σε κάθε κράτος μέλος από τις 
εθνικές διατάξεις. 

Η χρηματοδότηση και ο περιορισμός των 
εκλογικών δαπανών για τα ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα στις εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διέπονται σε 
κάθε κράτος μέλος από τις εθνικές 
διατάξεις. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Καθώς η αναφερόμενη νομική πράξη ενδέχεται να αποτελέσει αντικείμενο αλλαγής, δεν 
δικαιολογείται πλήρως η αναφορά της στον τρέχοντα κανονισμό. 

Τροπολογία  295 
Stanimir Ilchev 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Σύμφωνα με το άρθρο 8 της πράξης περί 
εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με άμεση καθολική 
ψηφοφορία, η χρηματοδότηση και ο 
περιορισμός των εκλογικών δαπανών για 
όλα τα κόμματα και τους υποψηφίους στις 
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
διέπεται σε κάθε κράτος μέλος από τις 
εθνικές διατάξεις. 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της πράξης περί 
εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με άμεση καθολική 
ψηφοφορία, η χρηματοδότηση και ο 
περιορισμός των εκλογικών δαπανών για 
όλα τα κόμματα και τους υποψηφίους στις 
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
διέπονται από κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις. 

Or. en 

Τροπολογία  296 
Gerald Häfner 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 



 

PE504.068v01-00 128/184 AM\924360EL.doc 

EL 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι δαπάνες οι οποίες συνδέονται με 
εκστρατείες που διεξάγονται στο πλαίσιο 
των εκλογών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου προσδιορίζονται σαφώς ως 
τέτοιες από τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα στις ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις τους. 

2. Οι δαπάνες κομμάτων και υποψηφίων 
οι οποίες συνδέονται με εκστρατείες που 
διεξάγονται στο πλαίσιο των εκλογών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
προσδιορίζονται σαφώς ως τέτοιες από τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα στις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις τους. 

Or. en 

Τροπολογία  297 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Στο πλαίσιο των εκλογών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα λαμβάνουν κάθε 
κατάλληλο μέτρο για να ενημερώνουν τους 
πολίτες της Ένωσης για τις σχέσεις μεταξύ 
εθνικών πολιτικών κομμάτων και 
υποψηφίων και των ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων. 

3. Στο πλαίσιο των εκλογών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα λαμβάνουν κάθε 
κατάλληλο μέτρο για να ενημερώνουν τους 
πολίτες της Ένωσης για τις σχέσεις μεταξύ 
των εθνικών κομμάτων μελών ενός 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, των 
υποψηφίων και των ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων. 

Or. de 

Τροπολογία  298 
Andrew Duff 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 17 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 17 α 

 Χρηματοδότηση εκστρατειών στο 
πλαίσιο δημοψηφισμάτων 

 1. Η χρηματοδότηση ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση 
εκστρατειών οι οποίες διεξάγονται από τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα στο 
πλαίσιο δημοψηφισμάτων σε ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη τα οποία 
αφορούν άμεσα ζητήματα που 
σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 2. Η χρηματοδότηση και ο περιορισμός 
των δαπανών εκστρατείας για τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα σε 
δημοψηφίσματα διέπονται από κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις. 

Or. en 

Τροπολογία  299 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, 
δεν χρησιμοποιείται για άμεση ή έμμεση 
χρηματοδότηση εθνικών, περιφερειακών 
ή τοπικών εκλογών ή άλλων πολιτικών 
κομμάτων, και ιδίως εθνικών πολιτικών 
κομμάτων ή υποψηφίων. 

διαγράφεται 

Or. de 

Τροπολογία  300 
Manfred Weber 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

1. Η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
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ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, δεν 
χρησιμοποιείται για άμεση ή έμμεση 
χρηματοδότηση εθνικών, περιφερειακών ή 
τοπικών εκλογών ή άλλων πολιτικών 
κομμάτων, και ιδίως εθνικών πολιτικών 
κομμάτων ή υποψηφίων. 

ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, δεν 
χρησιμοποιείται για άμεση χρηματοδότηση 
εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών 
εκλογών ή άλλων πολιτικών κομμάτων, 
και ιδίως εθνικών πολιτικών κομμάτων ή 
υποψηφίων. 

Or. de 

Τροπολογία  301 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, δεν 
χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο 
σκοπό εκτός της χρηματοδότησης των 
καθηκόντων τους, τα οποία ορίζονται στο 
άρθρο 2 σημείο 4, και της κάλυψης 
δαπανών οι οποίες συνδέονται άμεσα με 
τους στόχους που περιγράφονται στο 
καταστατικό τους σύμφωνα με το άρθρο 5. 
Ειδικότερα, δεν χρησιμοποιείται για την 
άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση 
ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών ή 
τοπικών εκλογών, πολιτικών κομμάτων, 
υποψηφίων ή ιδρυμάτων. 

2. Η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, δεν 
χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο 
σκοπό εκτός της χρηματοδότησης των 
καθηκόντων τους, τα οποία ορίζονται στο 
άρθρο 2 σημείο 4, και της κάλυψης 
δαπανών οι οποίες συνδέονται άμεσα με 
τους στόχους που περιγράφονται στο 
καταστατικό τους σύμφωνα με το άρθρο 5. 
Ειδικότερα, δεν χρησιμοποιείται για την 
άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση 
ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών ή 
τοπικών εκλογών ή δημοψηφισμάτων, 
πολιτικών κομμάτων, υποψηφίων ή 
ιδρυμάτων. 

Or. de 

Τροπολογία  302 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των 
ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων από 

διαγράφεται 
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τον γενικό προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή από 
οποιαδήποτε άλλη πηγή, δεν 
χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση 
εκστρατειών που αφορούν εθνικά, 
περιφερειακά ή τοπικά δημοψηφίσματα. 

Or. de 

Τροπολογία  303 
Andrew Duff 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, δεν 
χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση 
εκστρατειών που αφορούν εθνικά, 
περιφερειακά ή τοπικά δημοψηφίσματα. 

3. Η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, δεν 
χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση 
εκστρατειών για εθνικά, περιφερειακά ή 
τοπικά δημοψηφίσματα τα οποία δεν 
αφορούν ζητήματα που σχετίζονται με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Or. en 

Τροπολογία  304 
Stanimir Ilchev 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, δεν 
χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση 
εκστρατειών που αφορούν εθνικά, 
περιφερειακά ή τοπικά δημοψηφίσματα. 

3. Η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, δεν 
χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση 
εκστρατειών που αφορούν εθνικά, 
περιφερειακά ή τοπικά δημοψηφίσματα, 
εκτός από την περίπτωση όπου οι 
εκστρατείες για τα δημοψηφίσματα 
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συνδέονται άμεσα με ζητήματα που 
σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση. 

Or. en 

Τροπολογία  305 
Stanimir Ilchev 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3 α. Η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των 
ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων από 
τον γενικό προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή από 
οποιαδήποτε άλλη πηγή, δεν 
χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση 
συνδεδεμένων πολιτικών κομμάτων τα 
οποία εδρεύουν σε τρίτες χώρες. 

Or. en 

Τροπολογία  306 
Gerald Häfner 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το αργότερο εντός έξι μηνών από τη 
λήξη του οικονομικού έτους, τα ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά 
πολιτικά ιδρύματα υποβάλλουν στο 
μητρώο και στις αρμόδιες εθνικές αρχές 
των κρατών μελών: 

1. Το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών 
από τη λήξη του οικονομικού έτους, τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα υποβάλλουν 
στο μητρώο και στις αρμόδιες εθνικές 
αρχές των κρατών μελών: 

Or. en 

Τροπολογία  307 
Stanimir Ilchev 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το αργότερο εντός έξι μηνών από τη 
λήξη του οικονομικού έτους, τα ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά 
πολιτικά ιδρύματα υποβάλλουν στο 
μητρώο και στις αρμόδιες εθνικές αρχές 
των κρατών μελών: 

1. Το αργότερο εντός τριών μηνών από τη 
λήξη του οικονομικού έτους, τα ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά 
πολιτικά ιδρύματα υποβάλλουν στο 
μητρώο και στις αρμόδιες εθνικές αρχές 
των κρατών μελών: 

Or. en 

Τροπολογία  308 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το αργότερο εντός έξι μηνών από τη 
λήξη του οικονομικού έτους, τα ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά 
πολιτικά ιδρύματα υποβάλλουν στο 
μητρώο και στις αρμόδιες εθνικές αρχές 
των κρατών μελών: 

1. Το αργότερο εντός έξι μηνών από τη 
λήξη του οικονομικού έτους, τα ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά 
πολιτικά ιδρύματα υποβάλλουν στο 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ως 
ελεγκτική αρχή, στο μητρώο και, εφόσον 
απαιτείται, στις αρμόδιες εθνικές αρχές 
των κρατών μελών: 

Or. de 

Τροπολογία  309 
Krišjānis Kariņš 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 19 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 19 α 
 Συνεργασία με τις εθνικές αρχές 
 Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 

της Απάτης και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο συνάπτουν συμφωνίες με τις 
εθνικές αρχές των κρατών μελών σχετικά 
με πρακτικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού. Οι συμφωνίες 
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αυτές πρέπει να ισχύουν κατά την ημέρα 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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

Τροπολογία  310 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 20 – παράγραφος -1 (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1. Εφόσον στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού συλλέγονται πόροι από 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα δυνάμει 
του δημοσιονομικού κανονισμού ή 
επιβάλλονται πρόστιμα, τα κεφάλαια 
αυτά συμψηφίζονται με τις πιστώσεις 
που προβλέπονται βάσει του άρθρου 14 
για το τρέχον έτος. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Οριζόντια διάταξη, η οποία επηρεάζει μεταξύ άλλων το άρθρο 12 παράγραφος 4, το άρθρο 15 
παράγραφος 6, το άρθρο 22 παράγραφος 1 και το άρθρο 22 παράγραφος 4. 

Τροπολογία  311 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι αρμόδιες εθνικές αρχές στο κράτος 
μέλος στο οποίο βρίσκεται αντίστοιχα η 
έδρα των ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών 
ιδρυμάτων ασκούν, σύμφωνα με το άρθρο 
10 παράγραφος 2, έλεγχο επί της 
χρηματοδότησης η οποία λαμβάνεται από 
πηγές εκτός του προϋπολογισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφ’ όλων των 
δαπανών. Ο εν λόγω έλεγχος ασκείται σε 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές σε άλλα κράτη μέλη. 

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές στο κράτος 
μέλος στο οποίο βρίσκεται αντίστοιχα η 
έδρα των ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών 
ιδρυμάτων ασκούν, σύμφωνα με το άρθρο 
10 παράγραφος 2, έλεγχο επί της 
χρηματοδότησης η οποία λαμβάνεται από 
πηγές εκτός του προϋπολογισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφ’ όλων των 
δαπανών. Ο εν λόγω έλεγχος ασκείται σε 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τις αρμόδιες εθνικές αρχές σε άλλα 
κράτη μέλη. 

Or. pt 

Τροπολογία  312 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι εθνικές αρχές και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο συμφωνούν πρακτικές 
ρυθμίσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα. 

Οι εθνικές αρχές και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή συμφωνούν πρακτικές ρυθμίσεις 
για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά 
με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα. 

Or. pt 

Τροπολογία  313 
Louis Michel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 20 – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Κάθε έγγραφο ή πληροφορία την οποία 
χρειάζεται το Ελεγκτικό Συνέδριο για να 
εκτελέσει τα καθήκοντά του παρέχεται σε 
αυτό κατόπιν αιτήματός του από τα 

4. Κάθε έγγραφο ή πληροφορία την οποία 
χρειάζεται η μεικτή Επιτροπή που 
αποτελείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο 
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ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που 
λαμβάνουν χρηματοδότηση σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό. 

για να εκτελέσει τα καθήκοντά της 
παρέχεται σε αυτήν κατόπιν αιτήματός της 
από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και 
τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που 
λαμβάνουν χρηματοδότηση σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό. 

Or. fr 

Τροπολογία  314 
Louis Michel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 20 – παράγραφος 5 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η απόφαση ή η συμφωνία χορήγησης 
[συνεισφοράς] και επιδότησης προβλέπει 
ρητώς τον έλεγχο από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
βάσει αρχείων και επιτοπίως, του 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος το οποίο 
έλαβε [συνεισφορά] ή του ευρωπαϊκού 
πολιτικού ιδρύματος το οποίο έλαβε 
επιδότηση από τον γενικό προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

5. Η απόφαση ή η συμφωνία χορήγησης 
[συνεισφοράς] και επιδότησης προβλέπει 
ρητώς τον έλεγχο από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή την μεικτή Επιτροπή που 
αποτελείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
βάσει αρχείων και επιτοπίως, του 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος το οποίο 
έλαβε [συνεισφορά] ή του ευρωπαϊκού 
πολιτικού ιδρύματος το οποίο έλαβε 
επιδότηση από τον γενικό προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Or. fr 

Τροπολογία  315 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 20 – παράγραφος 5 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η απόφαση ή η συμφωνία χορήγησης 
[συνεισφοράς] και επιδότησης προβλέπει 
ρητώς τον έλεγχο από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
βάσει αρχείων και επιτοπίως, του 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος το οποίο 
έλαβε [συνεισφορά] ή του ευρωπαϊκού 
πολιτικού ιδρύματος το οποίο έλαβε 

5. Η απόφαση ή η συμφωνία χορήγησης 
[συνεισφοράς] και επιδότησης προβλέπει 
ρητώς τον έλεγχο από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, κατά περίπτωση σε συνεργασία 
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βάσει 
αρχείων και επιτοπίως, του ευρωπαϊκού 
πολιτικού κόμματος το οποίο έλαβε 
[συνεισφορά] ή του ευρωπαϊκού πολιτικού 
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επιδότηση από τον γενικό προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ιδρύματος το οποίο έλαβε επιδότηση από 
τον γενικό προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Or. de 

Τροπολογία  316 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 20 – παράγραφος 5 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η απόφαση ή η συμφωνία χορήγησης 
[συνεισφοράς] και επιδότησης προβλέπει 
ρητώς τον έλεγχο από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
βάσει αρχείων και επιτοπίως, του 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος το οποίο 
έλαβε [συνεισφορά] ή του ευρωπαϊκού 
πολιτικού ιδρύματος το οποίο έλαβε 
επιδότηση από τον γενικό προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

5. Η απόφαση ή η συμφωνία χορήγησης 
[συνεισφοράς] και επιδότησης προβλέπει 
ρητώς τον έλεγχο από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
βάσει αρχείων και επιτοπίως, του 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος το οποίο 
έλαβε [συνεισφορά] ή του ευρωπαϊκού 
πολιτικού ιδρύματος το οποίο έλαβε 
επιδότηση από τον γενικό προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Or. pt 

Τροπολογία  317 
Louis Michel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 20 – παράγραφος 6 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Το Ελεγκτικό Συνέδριο και ο διατάκτης, 
ή οποιοσδήποτε άλλος εξωτερικός φορέας 
εξουσιοδοτημένος από τον διατάκτη, 
μπορούν να διενεργούν τους αναγκαίους 
ελέγχους και τις επαληθεύσεις επιτοπίως 
με σκοπό να ελέγχουν τη νομιμότητα των 
δαπανών και την ορθή εφαρμογή των 
διατάξεων της απόφασης ή της συμφωνίας 
χορήγησης της [συνεισφοράς] και της 
επιδότησης και, στην περίπτωση 
ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων, την 
ορθή εφαρμογή του προγράμματος 
εργασίας. Ο δικαιούχος παρέχει κάθε 

6. Η μεικτή Επιτροπή που αποτελείται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Ελεγκτικό Συνέδριο και ο διατάκτης, ή 
οποιοσδήποτε άλλος εξωτερικός φορέας 
εξουσιοδοτημένος από τον διατάκτη, 
μπορούν να διενεργούν τους αναγκαίους 
ελέγχους και τις επαληθεύσεις επιτοπίως 
με σκοπό να ελέγχουν τη νομιμότητα των 
δαπανών και την ορθή εφαρμογή των 
διατάξεων της απόφασης ή της συμφωνίας 
χορήγησης της [συνεισφοράς] και της 
επιδότησης και, στην περίπτωση 
ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων, την 
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έγγραφο ή πληροφορία που απαιτείται για 
την εκτέλεση του συγκεκριμένου 
καθήκοντος. 

ορθή εφαρμογή του προγράμματος 
εργασίας. Ο δικαιούχος παρέχει κάθε 
έγγραφο ή πληροφορία που απαιτείται για 
την εκτέλεση του συγκεκριμένου 
καθήκοντος. 

Or. fr 

Τροπολογία  318 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 20 – παράγραφος 6 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Το Ελεγκτικό Συνέδριο και ο διατάκτης, 
ή οποιοσδήποτε άλλος εξωτερικός φορέας 
εξουσιοδοτημένος από τον διατάκτη, 
μπορούν να διενεργούν τους αναγκαίους 
ελέγχους και τις επαληθεύσεις επιτοπίως 
με σκοπό να ελέγχουν τη νομιμότητα των 
δαπανών και την ορθή εφαρμογή των 
διατάξεων της απόφασης ή της συμφωνίας 
χορήγησης της [συνεισφοράς] και της 
επιδότησης και, στην περίπτωση 
ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων, την 
ορθή εφαρμογή του προγράμματος 
εργασίας. Ο δικαιούχος παρέχει κάθε 
έγγραφο ή πληροφορία που απαιτείται για 
την εκτέλεση του συγκεκριμένου 
καθήκοντος. 

6. Το Ελεγκτικό Συνέδριο και ο διατάκτης, 
ή οποιοσδήποτε άλλος εξωτερικός φορέας 
εξουσιοδοτημένος από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, μπορούν να διενεργούν τους 
αναγκαίους ελέγχους και τις επαληθεύσεις 
επιτοπίως με σκοπό να ελέγχουν τη 
νομιμότητα των δαπανών και την ορθή 
εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης ή 
της συμφωνίας χορήγησης της 
συνεισφοράς και της επιδότησης και, στην 
περίπτωση ευρωπαϊκών πολιτικών 
ιδρυμάτων, την ορθή εφαρμογή του 
προγράμματος εργασίας. Ο δικαιούχος 
παρέχει κάθε έγγραφο ή πληροφορία που 
απαιτείται για την εκτέλεση του 
συγκεκριμένου καθήκοντος. 

Or. de 

Τροπολογία  319 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 20 – παράγραφος 7 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) 
μπορεί να διεξάγει έρευνες, 
συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων 
και επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις 

7. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) 
μπορεί να διεξάγει έρευνες, 
συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων 
και επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις 
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διατάξεις και τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, 
σχετικά με τις έρευνες που 
πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF) και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) 
αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης 
Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους 
και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η 
Επιτροπή με σκοπό την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και 
λοιπές παρατυπίες, με σκοπό την 
εξακρίβωση του κατά πόσον υπήρξε 
απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνομη 
δραστηριότητα η οποία θίγει τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης σε 
σχέση με [συνεισφορές] ή επιδοτήσεις στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, τα πορίσματα 
ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα την 
έκδοση αποφάσεων ανάκτησης από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

διατάξεις και τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, 
σχετικά με τις έρευνες που 
πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF) και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) 
αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης 
Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους 
και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η 
Επιτροπή με σκοπό την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και 
λοιπές παρατυπίες, με σκοπό την 
εξακρίβωση του κατά πόσον υπήρξε 
απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνομη 
δραστηριότητα η οποία θίγει τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης σε 
σχέση με [συνεισφορές] ή επιδοτήσεις στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, τα πορίσματα 
ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα την 
έκδοση αποφάσεων ανάκτησης από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Or. pt 

Τροπολογία  320 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Κάθε τεχνική υποστήριξη από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα βασίζεται 
στην αρχή της ίσης μεταχείρισης. 
Χορηγείται υπό όρους οι οποίοι δεν είναι 
λιγότερο ευνοϊκοί από εκείνους που 
χορηγούνται σε άλλες εξωτερικές 
οργανώσεις και ενώσεις στις οποίες 
ενδέχεται να παρασχεθούν παρόμοιες 
διευκολύνσεις, παρέχεται δε έναντι 
τιμολογίου και πληρωμής. 

διαγράφεται 
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Αιτιολόγηση 

Βλ. τροπολογία στο άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο 1 (νέο). 

Τροπολογία  321 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Κάθε τεχνική υποστήριξη από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα βασίζεται 
στην αρχή της ίσης μεταχείρισης. 
Χορηγείται υπό όρους οι οποίοι δεν είναι 
λιγότερο ευνοϊκοί από εκείνους που 
χορηγούνται σε άλλες εξωτερικές 
οργανώσεις και ενώσεις στις οποίες 
ενδέχεται να παρασχεθούν παρόμοιες 
διευκολύνσεις, παρέχεται δε έναντι 
τιμολογίου και πληρωμής. 

Κάθε τεχνική υποστήριξη από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή άλλο 
ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο προς τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα βασίζεται 
στην αρχή της ίσης μεταχείρισης. 
Χορηγείται υπό όρους οι οποίοι δεν είναι 
λιγότερο ευνοϊκοί από εκείνους που 
χορηγούνται σε άλλες εξωτερικές 
οργανώσεις και ενώσεις στις οποίες 
ενδέχεται να παρασχεθούν παρόμοιες 
διευκολύνσεις, παρέχεται δε έναντι 
τιμολογίου και πληρωμής. 

Or. de 

Τροπολογία  322 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Κάθε τεχνική υποστήριξη από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα βασίζεται 
στην αρχή της ίσης μεταχείρισης. 
Χορηγείται υπό όρους οι οποίοι δεν είναι 
λιγότερο ευνοϊκοί από εκείνους που 
χορηγούνται σε άλλες εξωτερικές 
οργανώσεις και ενώσεις στις οποίες 
ενδέχεται να παρασχεθούν παρόμοιες 
διευκολύνσεις, παρέχεται δε έναντι 

Κάθε τεχνική υποστήριξη από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τα ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα βασίζεται στην αρχή της 
ίσης μεταχείρισης. Χορηγείται υπό όρους 
οι οποίοι δεν είναι λιγότερο ευνοϊκοί από 
εκείνους που χορηγούνται σε άλλες 
εξωτερικές οργανώσεις και ενώσεις στις 
οποίες ενδέχεται να παρασχεθούν 
παρόμοιες διευκολύνσεις, παρέχεται δε 
έναντι τιμολογίου και πληρωμής. 
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τιμολογίου και πληρωμής. 

Or. pt 

Τροπολογία  323 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 21 – παράγραφος 1α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  Κάθε άμεση τεχνική υποστήριξη από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα βασίζεται 
στην αρχή της ίσης μεταχείρισης. 
Χορηγείται υπό όρους οι οποίοι δεν είναι 
λιγότερο ευνοϊκοί από εκείνους που 
χορηγούνται σε άλλες εξωτερικές 
οργανώσεις και ενώσεις στις οποίες 
ενδέχεται να παρασχεθούν παρόμοιες 
διευκολύνσεις, παρέχεται δε έναντι 
τιμολογίου και πληρωμής. 

Or. de 

Τροπολογία  324 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 21 – παράγραφος 1β (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεσπίζει 
εκτελεστικές διατάξεις για τον καθορισμό 
των προϋποθέσεων υπό τις οποίες 
επιτρέπεται στις πολιτικές ομάδες, από 
κοινού με τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα τα οποία εκπροσωπούν στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να 
διοργανώνουν εκδηλώσεις οι οποίες θα 
μπορούσαν να θεωρηθούν έμμεση 
υποστήριξη· ιδίως για τις περιπτώσεις 
στις οποίες οι εν λόγω εκδηλώσεις 
πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
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Τροπολογία  325 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 γ (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Σύμφωνα με το άρθρο 24, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δημοσιεύει σε ετήσια έκθεση 
λεπτομέρειες της τεχνικής υποστήριξης 
που παρέχεται σε κάθε ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα, εντός τριών μηνών από 
τη λήξη του οικονομικού έτους. 

Or. de 

Τροπολογία  326 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Σύμφωνα με το άρθρο 24, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δημοσιεύει σε ετήσια έκθεση 
λεπτομέρειες της τεχνικής υποστήριξης 
που παρέχεται σε κάθε ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα, εντός τριών μηνών από 
τη λήξη του οικονομικού έτους. 

διαγράφεται 

Or. de 

Τροπολογία  327 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Σύμφωνα με το άρθρο 24, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δημοσιεύει σε ετήσια έκθεση 
λεπτομέρειες της τεχνικής υποστήριξης 

Σύμφωνα με το άρθρο 24, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δημοσιεύει σε ετήσια έκθεση 
λεπτομέρειες της τεχνικής υποστήριξης 
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που παρέχεται σε κάθε ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα, εντός τριών μηνών από τη λήξη 
του οικονομικού έτους. 

που παρέχεται σε κάθε ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα, εντός τριών μηνών από τη λήξη 
του οικονομικού έτους. 

Or. pt 

Τροπολογία  328 
Krišjānis Kariņš 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
διαπιστώσει, σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 2, ότι ένα ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα ή ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα 
δεν σέβεται τις αξίες επί των οποίων 
ερείδεται η Ένωση, ή αποτελεί αντικείμενο 
δικαστικής απόφασης με ισχύ 
δεδικασμένου για παράνομες 
δραστηριότητες εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 
όπως καθορίζονται στο άρθρο [93 
παράγραφος 1 στοιχείο ε)] του 
δημοσιονομικού κανονισμού ή ότι ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα δεν τηρεί τους 
ελάχιστους κανόνες εσωκομματικής 
δημοκρατίας οι οποίοι προβλέπονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 2, το εν λόγω 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα ενδέχεται να διαγραφεί 
από το μητρώο και να εκπέσει του 
καθεστώτος του σύμφωνα με το άρθρο 11, 
η δε εν ισχύι απόφαση σχετικά με τη 
χορηγηθείσα από την Ένωση 
χρηματοδότηση βάσει του παρόντος 
κανονισμού μπορεί να ανακληθεί, κάθε εν 
ισχύι συμφωνία για μια τέτοια 
χρηματοδότηση μπορεί να τερματιστεί και 
κάθε χρηματοδότηση της Ένωσης μπορεί 
να ανακτηθεί, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν μη δαπανηθέντων κεφαλαίων της 
Ένωσης από προηγούμενα έτη. 

1. Εάν η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης διαπιστώσει, 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2, ότι 
ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα δεν σέβεται τις 
αξίες επί των οποίων ερείδεται η Ένωση, ή 
αποτελεί αντικείμενο δικαστικής 
απόφασης με ισχύ δεδικασμένου για 
παράνομες δραστηριότητες εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 
όπως καθορίζονται στο άρθρο [93 
παράγραφος 1 στοιχείο ε)] του 
δημοσιονομικού κανονισμού ή ότι ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα δεν τηρεί τους 
ελάχιστους κανόνες εσωκομματικής 
δημοκρατίας οι οποίοι προβλέπονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 2, το εν λόγω 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα ενδέχεται να διαγραφεί 
από το μητρώο και να εκπέσει του 
καθεστώτος του σύμφωνα με το άρθρο 11, 
η δε εν ισχύι απόφαση σχετικά με τη 
χορηγηθείσα από την Ένωση 
χρηματοδότηση βάσει του παρόντος 
κανονισμού μπορεί να ανακληθεί, κάθε εν 
ισχύι συμφωνία για μια τέτοια 
χρηματοδότηση μπορεί να τερματιστεί και 
κάθε χρηματοδότηση της Ένωσης μπορεί 
να ανακτηθεί, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν μη δαπανηθέντων κεφαλαίων της 
Ένωσης από προηγούμενα έτη. 

Or. en 
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Τροπολογία  329 
Manfred Weber 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
διαπιστώσει, σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 2, ότι ένα ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα ή ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα 
δεν σέβεται τις αξίες επί των οποίων 
ερείδεται η Ένωση, ή αποτελεί αντικείμενο 
δικαστικής απόφασης με ισχύ 
δεδικασμένου για παράνομες 
δραστηριότητες εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 
όπως καθορίζονται στο άρθρο [93 
παράγραφος 1 στοιχείο ε)] του 
δημοσιονομικού κανονισμού ή ότι ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα δεν τηρεί τους 
ελάχιστους κανόνες εσωκομματικής 
δημοκρατίας οι οποίοι προβλέπονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 2, το εν λόγω 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα ενδέχεται να διαγραφεί 
από το μητρώο και να εκπέσει του 
καθεστώτος του σύμφωνα με το άρθρο 
11, η δε εν ισχύι απόφαση σχετικά με τη 
χορηγηθείσα από την Ένωση 
χρηματοδότηση βάσει του παρόντος 
κανονισμού μπορεί να ανακληθεί, κάθε εν 
ισχύι συμφωνία για μια τέτοια 
χρηματοδότηση μπορεί να τερματιστεί και 
κάθε χρηματοδότηση της Ένωσης μπορεί 
να ανακτηθεί, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν μη δαπανηθέντων κεφαλαίων της 
Ένωσης από προηγούμενα έτη. 

1. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
διαπιστώσει κατόπιν απόφασης του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2, ότι 
ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα δεν σέβεται τις 
αξίες επί των οποίων ερείδεται η Ένωση, ή 
ότι ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα δεν 
τηρεί τους ελάχιστους κανόνες 
εσωκομματικής δημοκρατίας οι οποίοι 
προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, 
ή διαπιστώσει ότι ένα ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα αποτελεί αντικείμενο δικαστικής 
απόφασης με ισχύ δεδικασμένου για 
παράνομες δραστηριότητες εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 
όπως καθορίζονται στο άρθρο [93 
παράγραφος 1 στοιχείο ε)] του 
δημοσιονομικού κανονισμού, η εν ισχύι 
απόφαση σχετικά με τη χορηγηθείσα από 
την Ένωση χρηματοδότηση βάσει του 
παρόντος κανονισμού μπορεί να 
ανακληθεί, κάθε εν ισχύι συμφωνία για μια 
τέτοια χρηματοδότηση μπορεί να 
τερματιστεί και κάθε χρηματοδότηση της 
Ένωσης μπορεί να ανακτηθεί, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν μη 
δαπανηθέντων κεφαλαίων της Ένωσης από 
προηγούμενα έτη. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Λογική συνέπεια της τροπολογίας στο άρθρο 7 παράγραφος 2 εδάφιο 1. 

Τροπολογία  330 
Louis Michel 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
διαπιστώσει, σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 2, ότι ένα ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα ή ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα 
δεν σέβεται τις αξίες επί των οποίων 
ερείδεται η Ένωση, ή αποτελεί αντικείμενο 
δικαστικής απόφασης με ισχύ 
δεδικασμένου για παράνομες 
δραστηριότητες εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 
όπως καθορίζονται στο άρθρο [93 
παράγραφος 1 στοιχείο ε)] του 
δημοσιονομικού κανονισμού ή ότι ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα δεν τηρεί τους 
ελάχιστους κανόνες εσωκομματικής 
δημοκρατίας οι οποίοι προβλέπονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 2, το εν λόγω 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα ενδέχεται να διαγραφεί 
από το μητρώο και να εκπέσει του 
καθεστώτος του σύμφωνα με το άρθρο 11, 
η δε εν ισχύι απόφαση σχετικά με τη 
χορηγηθείσα από την Ένωση 
χρηματοδότηση βάσει του παρόντος 
κανονισμού μπορεί να ανακληθεί, κάθε εν 
ισχύι συμφωνία για μια τέτοια 
χρηματοδότηση μπορεί να τερματιστεί και 
κάθε χρηματοδότηση της Ένωσης μπορεί 
να ανακτηθεί, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν μη δαπανηθέντων κεφαλαίων της 
Ένωσης από προηγούμενα έτη. 

1. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
διαπιστώσει, σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 2, ότι ένα ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα ή ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα 
δεν σέβεται τις αξίες επί των οποίων 
ερείδεται η Ένωση, όπως αυτές 
αναφέρονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή αποτελεί 
αντικείμενο δικαστικής απόφασης με ισχύ 
δεδικασμένου για παράνομες 
δραστηριότητες εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 
όπως καθορίζονται στο άρθρο [93 
παράγραφος 1 στοιχείο ε)] του 
δημοσιονομικού κανονισμού ή ότι ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα δεν τηρεί τους 
ελάχιστους κανόνες εσωκομματικής 
δημοκρατίας οι οποίοι προβλέπονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 2, το εν λόγω 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα ενδέχεται να διαγραφεί 
από το μητρώο και να εκπέσει του 
καθεστώτος του σύμφωνα με το άρθρο 11, 
η δε εν ισχύι απόφαση σχετικά με τη 
χορηγηθείσα από την Ένωση 
χρηματοδότηση βάσει του παρόντος 
κανονισμού μπορεί να ανακληθεί, κάθε εν 
ισχύι συμφωνία για μια τέτοια 
χρηματοδότηση μπορεί να τερματιστεί και 
κάθε χρηματοδότηση της Ένωσης μπορεί 
να ανακτηθεί, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν μη δαπανηθέντων κεφαλαίων της 
Ένωσης από προηγούμενα έτη. 

Or. fr 

Τροπολογία  331 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 



 

PE504.068v01-00 146/184 AM\924360EL.doc 

EL 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
διαπιστώσει, σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 2, ότι ένα ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα ή ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα 
δεν σέβεται τις αξίες επί των οποίων 
ερείδεται η Ένωση, ή αποτελεί αντικείμενο 
δικαστικής απόφασης με ισχύ 
δεδικασμένου για παράνομες 
δραστηριότητες εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 
όπως καθορίζονται στο άρθρο [93 
παράγραφος 1 στοιχείο ε)] του 
δημοσιονομικού κανονισμού ή ότι ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα δεν τηρεί τους 
ελάχιστους κανόνες εσωκομματικής 
δημοκρατίας οι οποίοι προβλέπονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 2, το εν λόγω 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα ενδέχεται να διαγραφεί 
από το μητρώο και να εκπέσει του 
καθεστώτος του σύμφωνα με το άρθρο 11, 
η δε εν ισχύι απόφαση σχετικά με τη 
χορηγηθείσα από την Ένωση 
χρηματοδότηση βάσει του παρόντος 
κανονισμού μπορεί να ανακληθεί, κάθε εν 
ισχύι συμφωνία για μια τέτοια 
χρηματοδότηση μπορεί να τερματιστεί και 
κάθε χρηματοδότηση της Ένωσης μπορεί 
να ανακτηθεί, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν μη δαπανηθέντων κεφαλαίων της 
Ένωσης από προηγούμενα έτη. 

1. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
διαπιστώσει, σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 2, ότι ένα ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα ή ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα 
δεν σέβεται τις αξίες επί των οποίων 
ερείδεται η Ένωση, ή αποτελεί αντικείμενο 
δικαστικής απόφασης με ισχύ 
δεδικασμένου για παράνομες 
δραστηριότητες εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 
όπως καθορίζονται στο άρθρο [93 
παράγραφος 1 στοιχείο ε)] του 
δημοσιονομικού κανονισμού ή ότι ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα δεν τηρεί τους 
ελάχιστους κανόνες εσωκομματικής 
δημοκρατίας οι οποίοι προβλέπονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 2, το εν λόγω 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα ενδέχεται να διαγραφεί 
από το μητρώο και να εκπέσει του 
καθεστώτος του σύμφωνα με το άρθρο 11, 
η δε εν ισχύι απόφαση σχετικά με τη 
χορηγηθείσα από την Ένωση 
χρηματοδότηση βάσει του παρόντος 
κανονισμού μπορεί να ανακληθεί, κάθε εν 
ισχύι συμφωνία για μια τέτοια 
χρηματοδότηση μπορεί να τερματιστεί και 
κάθε χρηματοδότηση της Ένωσης μπορεί 
να ανακτηθεί, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν μη δαπανηθέντων κεφαλαίων της 
Ένωσης από προηγούμενα έτη. 

Or. pt 

Τροπολογία  332 
György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
διαπιστώσει, σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 2, ότι ένα ευρωπαϊκό πολιτικό 

1. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
διαπιστώσει, σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 2, ότι ένα ευρωπαϊκό πολιτικό 
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κόμμα ή ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα 
δεν σέβεται τις αξίες επί των οποίων 
ερείδεται η Ένωση, ή αποτελεί αντικείμενο 
δικαστικής απόφασης με ισχύ 
δεδικασμένου για παράνομες 
δραστηριότητες εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 
όπως καθορίζονται στο άρθρο [93 
παράγραφος 1 στοιχείο ε)] του 
δημοσιονομικού κανονισμού ή ότι ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα δεν τηρεί τους 
ελάχιστους κανόνες εσωκομματικής 
δημοκρατίας οι οποίοι προβλέπονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 2, το εν λόγω 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα ενδέχεται να διαγραφεί 
από το μητρώο και να εκπέσει του 
καθεστώτος του σύμφωνα με το άρθρο 11, 
η δε εν ισχύι απόφαση σχετικά με τη 
χορηγηθείσα από την Ένωση 
χρηματοδότηση βάσει του παρόντος 
κανονισμού μπορεί να ανακληθεί, κάθε εν 
ισχύι συμφωνία για μια τέτοια 
χρηματοδότηση μπορεί να τερματιστεί και 
κάθε χρηματοδότηση της Ένωσης μπορεί 
να ανακτηθεί, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν μη δαπανηθέντων κεφαλαίων της 
Ένωσης από προηγούμενα έτη. 

κόμμα ή ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα 
δεν σέβεται τις αξίες επί των οποίων 
ερείδεται η Ένωση, ή αποτελεί αντικείμενο 
δικαστικής απόφασης με ισχύ 
δεδικασμένου για παράνομες 
δραστηριότητες εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 
όπως καθορίζονται στο άρθρο [93 
παράγραφος 1 στοιχείο ε)] του 
δημοσιονομικού κανονισμού ή ότι ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα δεν τηρεί τους 
ελάχιστους κανόνες εσωκομματικής 
δημοκρατίας οι οποίοι προβλέπονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 2, το εν λόγω 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα ενδέχεται να δεχτεί 
επίπληξη ή πρόστιμο ή να διαγραφεί από 
το μητρώο, με αποτέλεσμα να εκπέσει του 
καθεστώτος του σύμφωνα με το άρθρο 11, 
η δε εν ισχύι απόφαση σχετικά με τη 
χορηγηθείσα από την Ένωση 
χρηματοδότηση βάσει του παρόντος 
κανονισμού μπορεί να ανακληθεί, κάθε εν 
ισχύι συμφωνία για μια τέτοια 
χρηματοδότηση μπορεί να τερματιστεί και 
κάθε χρηματοδότηση της Ένωσης μπορεί 
να ανακτηθεί, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν μη δαπανηθέντων κεφαλαίων της 
Ένωσης από προηγούμενα έτη. 

Or. en 

Τροπολογία  333 
Alain Lamassoure 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβάλλει 
σε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή σε 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα πρόστιμο 
βάσει κλίμακας που καθορίζει το ίδιο: 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβάλλει, 
με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των 
ψηφιζόντων και μετά από γνωμοδότηση 
της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 
6, παράγραφος 2, σε ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα ή σε ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα 
πρόστιμο βάσει κλίμακας που καθορίζει το 
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ίδιο: 

Or. fr 

Τροπολογία  334 
Andrew Duff 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβάλλει 
σε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή σε 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα πρόστιμο 
βάσει κλίμακας που καθορίζει το ίδιο: 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβάλλει 
σε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή σε 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα πρόστιμο 
βάσει κλίμακας η οποία θα καθοριστεί με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: 

Or. en 

Τροπολογία  335 
Krišjānis Kariņš 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβάλλει 
σε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή σε 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα πρόστιμο 
βάσει κλίμακας που καθορίζει το ίδιο: 

2. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης επιβάλλει σε 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή σε 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα πρόστιμο 
βάσει κλίμακας που καθορίζει η ίδια: 

Or. en 

Τροπολογία  336 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβάλλει 
σε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή σε 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα πρόστιμο 

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβάλλει σε 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή σε 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα πρόστιμο 
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βάσει κλίμακας που καθορίζει το ίδιο: βάσει κλίμακας που καθορίζει το ίδιο: 

Or. pt 

Τροπολογία  337 
Krišjānis Kariņš 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) εάν δεν τηρήσει την υποχρέωση 
κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 
6 παράγραφοι 6 και 7 ή εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο διαπιστώσει ότι το ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα παρέσχε οποτεδήποτε σκόπιμα 
εσφαλμένες ή παραπλανητικές 
πληροφορίες· 

(β) εάν δεν τηρήσει την υποχρέωση 
κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 
6 παράγραφοι 6 και 7 ή εάν η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
διαπιστώσει ότι το ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα 
παρέσχε οποτεδήποτε σκόπιμα εσφαλμένες 
ή παραπλανητικές πληροφορίες· 

Or. en 

Τροπολογία  338 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) εάν δεν τηρήσει την υποχρέωση 
κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 
6 παράγραφοι 6 και 7 ή εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο διαπιστώσει ότι το ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα παρέσχε οποτεδήποτε σκόπιμα 
εσφαλμένες ή παραπλανητικές 
πληροφορίες· 

(β) εάν δεν τηρήσει την υποχρέωση 
κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 
6 παράγραφοι 6 και 7 ή εάν η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή διαπιστώσει ότι το ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα παρέσχε οποτεδήποτε σκόπιμα 
εσφαλμένες ή παραπλανητικές 
πληροφορίες· 

Or. pt 

Τροπολογία  339 
Louis Michel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) σε περίπτωση που, διαρκούσης της 
κοινοβουλευτικής περιόδου, κάποιος 
βουλευτής αλλάζει πολιτικό κόμμα, 

Or. fr 

Τροπολογία  340 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(δ) εάν δεν διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ο κατάλογος των δωρητών 
και των αντίστοιχων δωρεών τους 
σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 ή 
δεν αναφερθούν οι δωρεές σύμφωνα με το 
άρθρο 15 παράγραφοι 3 και 4· 

(δ) εάν δεν διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ο κατάλογος των δωρητών και 
των αντίστοιχων δωρεών τους σύμφωνα με 
το άρθρο 15 παράγραφος 2 ή δεν 
αναφερθούν οι δωρεές σύμφωνα με το 
άρθρο 15 παράγραφοι 3 και 4· 

Or. pt 

Τροπολογία  341 
Krišjānis Kariņš 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Κατά τον καθορισμό του ύψους ενός 
προστίμου που επιβάλλεται σε ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα βάσει της παραγράφου 2, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει υπόψη 
τη σοβαρότητα, τη διάρκεια και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, την επανάληψη της 
παράβασης, τον χρόνο που έχει παρέλθει, 
την πρόθεση ή τον βαθμό αμέλειας, καθώς 
και κάθε μέτρο το οποίο λήφθηκε με 
σκοπό τη συμμόρφωση προς τις 
προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού. Κάθε πρόστιμο 
πρέπει να είναι αποτελεσματικό και 

3. Κατά τον καθορισμό του ύψους ενός 
προστίμου που επιβάλλεται σε ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα βάσει της παραγράφου 2, η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 
της Απάτης λαμβάνει υπόψη τη 
σοβαρότητα, τη διάρκεια και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, την επανάληψη της 
παράβασης, τον χρόνο που έχει παρέλθει, 
την πρόθεση ή τον βαθμό αμέλειας, καθώς 
και κάθε μέτρο το οποίο λήφθηκε με 
σκοπό τη συμμόρφωση προς τις 
προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού. Κάθε πρόστιμο 
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αποτρεπτικό και δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το 10 % του ετήσιου προϋπολογισμού του 
εν λόγω ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή 
ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος που 
αντιστοιχεί στο έτος στο οποίο επιβάλλεται 
η κύρωση. 

πρέπει να είναι αποτελεσματικό και 
αποτρεπτικό και δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το 10 % του ετήσιου προϋπολογισμού του 
εν λόγω ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή 
ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος που 
αντιστοιχεί στο έτος στο οποίο επιβάλλεται 
η κύρωση. 

Or. en 

Τροπολογία  342 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Κατά τον καθορισμό του ύψους ενός 
προστίμου που επιβάλλεται σε ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα βάσει της παραγράφου 2, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει υπόψη 
τη σοβαρότητα, τη διάρκεια και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, την επανάληψη της 
παράβασης, τον χρόνο που έχει παρέλθει, 
την πρόθεση ή τον βαθμό αμέλειας, καθώς 
και κάθε μέτρο το οποίο λήφθηκε με 
σκοπό τη συμμόρφωση προς τις 
προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού. Κάθε πρόστιμο 
πρέπει να είναι αποτελεσματικό και 
αποτρεπτικό και δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το 10 % του ετήσιου προϋπολογισμού του 
εν λόγω ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή 
ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος που 
αντιστοιχεί στο έτος στο οποίο επιβάλλεται 
η κύρωση. 

3. Κατά τον καθορισμό του ύψους ενός 
προστίμου που επιβάλλεται σε ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα βάσει της παραγράφου 2, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει υπόψη 
τη σοβαρότητα, τη διάρκεια και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, την επανάληψη της 
παράβασης, τον χρόνο που έχει παρέλθει, 
την πρόθεση ή τον βαθμό αμέλειας, καθώς 
και κάθε μέτρο το οποίο λήφθηκε με 
σκοπό τη συμμόρφωση προς τις 
προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού, το πρόστιμο 
ανέρχεται δε τουλάχιστον στο διπλάσιο 
του αποκτηθέντος οφέλους. Κάθε 
πρόστιμο πρέπει να είναι αποτελεσματικό 
και αποτρεπτικό και δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 10 % του ετήσιου 
προϋπολογισμού του εν λόγω ευρωπαϊκού 
πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού 
πολιτικού ιδρύματος που αντιστοιχεί στο 
έτος στο οποίο επιβάλλεται η κύρωση. Εάν 
είναι απαραίτητο, παρέχεται κατάλληλη 
δυνατότητα αποπληρωμής σε δόσεις. 

Or. de 

Τροπολογία  343 
Zita Gurmai, Jo Leinen 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Κατά τον καθορισμό του ύψους ενός 
προστίμου που επιβάλλεται σε ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα βάσει της παραγράφου 2, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει υπόψη 
τη σοβαρότητα, τη διάρκεια και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, την επανάληψη της 
παράβασης, τον χρόνο που έχει παρέλθει, 
την πρόθεση ή τον βαθμό αμέλειας, καθώς 
και κάθε μέτρο το οποίο λήφθηκε με 
σκοπό τη συμμόρφωση προς τις 
προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού. Κάθε πρόστιμο 
πρέπει να είναι αποτελεσματικό και 
αποτρεπτικό και δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το 10 % του ετήσιου προϋπολογισμού του 
εν λόγω ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή 
ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος που 
αντιστοιχεί στο έτος στο οποίο επιβάλλεται 
η κύρωση. 

3. Κατά τον καθορισμό του ύψους ενός 
προστίμου που επιβάλλεται σε ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα βάσει της παραγράφου 2, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει υπόψη 
τη σοβαρότητα, τη διάρκεια και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, την επανάληψη της 
παράβασης, τον χρόνο που έχει παρέλθει, 
την πρόθεση ή τον βαθμό αμέλειας, καθώς 
και την καταλληλότητα και τη χρονική 
στιγμή κάθε μέτρου το οποίο λήφθηκε από 
το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα με σκοπό τη 
συμμόρφωση προς τις προϋποθέσεις και 
τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. 
Κάθε πρόστιμο πρέπει να είναι 
αποτελεσματικό και αποτρεπτικό και δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 10 % του ετήσιου 
προϋπολογισμού του εν λόγω ευρωπαϊκού 
πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού 
πολιτικού ιδρύματος που αντιστοιχεί στο 
έτος στο οποίο επιβάλλεται η κύρωση. 

Or. en 

Τροπολογία  344 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Κατά τον καθορισμό του ύψους ενός 
προστίμου που επιβάλλεται σε ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα βάσει της παραγράφου 2, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει υπόψη 
τη σοβαρότητα, τη διάρκεια και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, την επανάληψη της 
παράβασης, τον χρόνο που έχει παρέλθει, 
την πρόθεση ή τον βαθμό αμέλειας, καθώς 
και κάθε μέτρο το οποίο λήφθηκε με 

3. Κατά τον καθορισμό του ύψους ενός 
προστίμου που επιβάλλεται σε ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα βάσει της παραγράφου 2, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη 
σοβαρότητα, τη διάρκεια και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, την επανάληψη της 
παράβασης, τον χρόνο που έχει παρέλθει, 
την πρόθεση ή τον βαθμό αμέλειας, καθώς 
και κάθε μέτρο το οποίο λήφθηκε με 
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σκοπό τη συμμόρφωση προς τις 
προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού. Κάθε πρόστιμο 
πρέπει να είναι αποτελεσματικό και 
αποτρεπτικό και δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το 10 % του ετήσιου προϋπολογισμού του 
εν λόγω ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή 
ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος που 
αντιστοιχεί στο έτος στο οποίο επιβάλλεται 
η κύρωση. 

σκοπό τη συμμόρφωση προς τις 
προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού. Κάθε πρόστιμο 
πρέπει να είναι αποτελεσματικό και 
αποτρεπτικό και δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το 10 % του ετήσιου προϋπολογισμού του 
εν λόγω ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή 
ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος που 
αντιστοιχεί στο έτος στο οποίο επιβάλλεται 
η κύρωση. 

Or. pt 

Τροπολογία  345 
Manfred Weber 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα το οποίο, αφού 
αναγνωριστεί υπεύθυνο παράβασης η 
οποία περιγράφεται στην παράγραφο 2 
στοιχείο α), δεν θεσπίζει τα μέτρα που 
ζητεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την 
επανόρθωση της κατάστασης, παρά το 
γεγονός ότι του παρασχέθηκε η 
δυνατότητα να πράξει κάτι τέτοιο βάσει 
του άρθρου 23, ενδέχεται να διαγραφεί 
από το μητρώο και να εκπέσει του 
καθεστώτος του σύμφωνα με το άρθρο 
11, η δε εν ισχύι απόφαση σχετικά με τη 
χορηγηθείσα από την Ένωση 
χρηματοδότηση βάσει του παρόντος 
κανονισμού μπορεί να ανακληθεί, κάθε εν 
ισχύι συμφωνία για μια τέτοια 
χρηματοδότηση μπορεί να τερματιστεί και 
κάθε χρηματοδότηση της Ένωσης μπορεί 
να ανακτηθεί, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν μη δαπανηθέντων κεφαλαίων της 
Ένωσης από προηγούμενα έτη. 

4. Εφόσον ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα 
ή ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα το οποίο, 
αφού αναγνωριστεί υπεύθυνο παράβασης η 
οποία περιγράφεται στην παράγραφο 2 
στοιχείο α), δεν θεσπίζει τα μέτρα που 
ζητεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την 
επανόρθωση της κατάστασης, παρά το 
γεγονός ότι του παρασχέθηκε η 
δυνατότητα να πράξει κάτι τέτοιο βάσει 
του άρθρου 23, μπορεί η εν ισχύι απόφαση 
σχετικά με τη χορηγηθείσα από την Ένωση 
χρηματοδότηση βάσει του παρόντος 
κανονισμού να ανακληθεί, κάθε εν ισχύι 
συμφωνία για μια τέτοια χρηματοδότηση 
μπορεί να τερματιστεί και κάθε 
χρηματοδότηση της Ένωσης μπορεί να 
ανακτηθεί, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
μη δαπανηθέντων κεφαλαίων της Ένωσης 
από προηγούμενα έτη. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Λογική συνέπεια της τροπολογίας στο άρθρο 7 παράγραφος 2 εδάφιο 1. 
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Τροπολογία  346 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα το οποίο, αφού 
αναγνωριστεί υπεύθυνο παράβασης η 
οποία περιγράφεται στην παράγραφο 2 
στοιχείο α), δεν θεσπίζει τα μέτρα που 
ζητεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την 
επανόρθωση της κατάστασης, παρά το 
γεγονός ότι του παρασχέθηκε η 
δυνατότητα να πράξει κάτι τέτοιο βάσει 
του άρθρου 23, ενδέχεται να διαγραφεί από 
το μητρώο και να εκπέσει του καθεστώτος 
του σύμφωνα με το άρθρο 11, η δε εν ισχύι 
απόφαση σχετικά με τη χορηγηθείσα από 
την Ένωση χρηματοδότηση βάσει του 
παρόντος κανονισμού μπορεί να 
ανακληθεί, κάθε εν ισχύι συμφωνία για μια 
τέτοια χρηματοδότηση μπορεί να 
τερματιστεί και κάθε χρηματοδότηση της 
Ένωσης μπορεί να ανακτηθεί, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν μη 
δαπανηθέντων κεφαλαίων της Ένωσης από 
προηγούμενα έτη. 

4. Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα το οποίο, αφού 
αναγνωριστεί υπεύθυνο παράβασης η 
οποία περιγράφεται στην παράγραφο 2 
στοιχείο α), δεν θεσπίζει τα μέτρα που 
ζητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 
επανόρθωση της κατάστασης, παρά το 
γεγονός ότι του παρασχέθηκε η 
δυνατότητα να πράξει κάτι τέτοιο βάσει 
του άρθρου 23, ενδέχεται να διαγραφεί από 
το μητρώο και να εκπέσει του καθεστώτος 
του σύμφωνα με το άρθρο 11, η δε εν ισχύι 
απόφαση σχετικά με τη χορηγηθείσα από 
την Ένωση χρηματοδότηση βάσει του 
παρόντος κανονισμού μπορεί να 
ανακληθεί, κάθε εν ισχύι συμφωνία για μια 
τέτοια χρηματοδότηση μπορεί να 
τερματιστεί και κάθε χρηματοδότηση της 
Ένωσης μπορεί να ανακτηθεί, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν μη 
δαπανηθέντων κεφαλαίων της Ένωσης από 
προηγούμενα έτη. 

Or. pt 

Τροπολογία  347 
Stanimir Ilchev 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 22 – παράγραφος 6 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα μπορεί 
επιπλέον να αποκλεισθεί από 
χρηματοδότηση για μέγιστο διάστημα 
πέντε ετών, σε περιπτώσεις σοβαρού 
επαγγελματικού παραπτώματος που 
διαπιστώθηκε από τον διατάκτη σύμφωνα 

6. Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα μπορεί 
επιπλέον να αποκλεισθεί από 
χρηματοδότηση για μέγιστο διάστημα 
τριών ετών, σε περιπτώσεις σοβαρού 
επαγγελματικού παραπτώματος που 
διαπιστώθηκε από τον διατάκτη σύμφωνα 
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με το άρθρο [93 παράγραφος 1 στοιχείο γ] 
του δημοσιονομικού κανονισμού. 

με το άρθρο [93 παράγραφος 1 στοιχείο γ] 
του δημοσιονομικού κανονισμού. 

Or. en 

Τροπολογία  348 
Stanimir Ilchev 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 22 – παράγραφος 7 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Οι ποινές που επιβάλλονται βάσει του 
παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε κάθε 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα ανεξάρτητα 
από το κατά πόσον χρηματοδοτείται από 
την Ένωση. Ο αρμόδιος διατάκτης μπορεί 
να επιβάλει διοικητικές ή/και οικονομικές 
ποινές σύμφωνα με το άρθρο [96 
παράγραφος 2] του δημοσιονομικού 
κανονισμού και το άρθρο [145] των 
κανόνων εφαρμογής του σε κάθε 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα το οποίο εμπίπτει σε 
οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο [96 παράγραφος 
1] του δημοσιονομικού κανονισμού οι 
οποίες δεν καλύπτονται από τις ως άνω 
παραγράφους. 

7. Οι ποινές που επιβάλλονται βάσει του 
παρόντος άρθρου εφαρμόζονται μόνο στα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα τα οποία 
χρηματοδοτούνται από την Ένωση. Ο 
αρμόδιος διατάκτης μπορεί να επιβάλει 
διοικητικές ή/και οικονομικές ποινές 
σύμφωνα με το άρθρο [96 παράγραφος 2] 
του δημοσιονομικού κανονισμού και το 
άρθρο [145] των κανόνων εφαρμογής του 
σε κάθε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα το οποίο 
εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
[96 παράγραφος 1] του δημοσιονομικού 
κανονισμού οι οποίες δεν καλύπτονται από 
τις ως άνω παραγράφους. 

Or. en 

Τροπολογία  349 
Krišjānis Kariņš 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 22 – παράγραφος 7 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 7 α. Προτού λάβει την απόφασή της, η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 
της Απάτης συμβουλεύεται την επιτροπή 
ανεξάρτητων διακεκριμένων 
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προσωπικοτήτων, η οποία εκδίδει την 
αιτιολογημένη γνώμη της εντός ενός μήνα 
από τη λήψη της αίτησης για 
γνωμοδότηση. Η αιτιολογημένη γνώμη 
της επιτροπής ανεξάρτητων 
διακεκριμένων προσωπικοτήτων 
δημοσιοποιείται. 

Or. en 

Τροπολογία  350 
Krišjānis Kariņš 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Προτού λάβει οριστική απόφαση 
σχετικά με οποιαδήποτε από τις ποινές που 
προβλέπονται στο άρθρο 22, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει τη 
δυνατότητα στο ενδιαφερόμενο ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του 
και, εφόσον συντρέχει περίπτωση και 
αρμόζει, να θεσπίσει τα μέτρα που 
απαιτούνται για την επανόρθωση της 
κατάστασης εντός εύλογης προθεσμίας. 

1. Προτού λάβει οριστική απόφαση 
σχετικά με οποιαδήποτε από τις ποινές που 
προβλέπονται στο άρθρο 22, η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
παρέχει τη δυνατότητα στο ενδιαφερόμενο 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα να υποβάλει τις 
παρατηρήσεις του και, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση και αρμόζει, να θεσπίσει τα 
μέτρα που απαιτούνται για την 
επανόρθωση της κατάστασης εντός 
εύλογης προθεσμίας. 

Or. en 

Τροπολογία  351 
Gerald Häfner 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Προτού λάβει οριστική απόφαση 
σχετικά με οποιαδήποτε από τις ποινές που 
προβλέπονται στο άρθρο 22, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο παρέχει τη δυνατότητα στο 
ενδιαφερόμενο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα 

1. Προτού λάβει οριστική απόφαση 
σχετικά με οποιαδήποτε από τις ποινές που 
προβλέπονται στο άρθρο 22, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ζητεί τη γνωμοδότηση της 
συμβουλευτικής επιτροπής για την 
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ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα να υποβάλει 
τις παρατηρήσεις του και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση και αρμόζει, να 
θεσπίσει τα μέτρα που απαιτούνται για την 
επανόρθωση της κατάστασης εντός 
εύλογης προθεσμίας. 

κανονιστική ρύθμιση των ευρωπαϊκών 
κομμάτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 4 στοιχείο α), και παρέχει τη 
δυνατότητα στο ενδιαφερόμενο ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του 
και, εφόσον συντρέχει περίπτωση και 
αρμόζει, να θεσπίσει τα μέτρα που 
απαιτούνται για την επανόρθωση της 
κατάστασης εντός εύλογης προθεσμίας. 

Or. en 

Τροπολογία  352 
Rainer Wieland 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Προτού λάβει οριστική απόφαση 
σχετικά με οποιαδήποτε από τις ποινές που 
προβλέπονται στο άρθρο 22, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει τη 
δυνατότητα στο ενδιαφερόμενο ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του 
και, εφόσον συντρέχει περίπτωση και 
αρμόζει, να θεσπίσει τα μέτρα που 
απαιτούνται για την επανόρθωση της 
κατάστασης εντός εύλογης προθεσμίας. 

1. Προτού ληφθεί οριστική απόφαση 
σχετικά με οποιοδήποτε από τα μέτρα που 
προβλέπεται στο άρθρο 7 ή με 
οποιαδήποτε από τις ποινές που 
προβλέπονται στο άρθρο 22, παρέχεται η 
δυνατότητα στο ενδιαφερόμενο ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του 
και, εφόσον συντρέχει περίπτωση και 
αρμόζει, να θεσπίσει τα μέτρα που 
απαιτούνται για την επανόρθωση της 
κατάστασης εντός εύλογης προθεσμίας. 

Or. de 

Τροπολογία  353 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Προτού λάβει οριστική απόφαση 
σχετικά με οποιαδήποτε από τις ποινές που 

1. Προτού λάβει οριστική απόφαση 
σχετικά με οποιαδήποτε από τις ποινές που 
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προβλέπονται στο άρθρο 22, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει τη 
δυνατότητα στο ενδιαφερόμενο ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του 
και, εφόσον συντρέχει περίπτωση και 
αρμόζει, να θεσπίσει τα μέτρα που 
απαιτούνται για την επανόρθωση της 
κατάστασης εντός εύλογης προθεσμίας. 

προβλέπονται στο άρθρο 22, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή παρέχει τη δυνατότητα στο 
ενδιαφερόμενο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα 
ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα να υποβάλει 
τις παρατηρήσεις του και, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση και αρμόζει, να 
θεσπίσει τα μέτρα που απαιτούνται για την 
επανόρθωση της κατάστασης εντός 
εύλογης προθεσμίας. 

Or. pt 

Τροπολογία  354 
Andrew Duff 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Εάν το θεωρεί αναγκαίο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο μπορεί να καλέσει σε 
ακρόαση άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
καταγγελλόντων οι οποίοι αναφέρονται 
στο άρθρο 7 παράγραφος 3. 

2. Προτού λάβει οριστική απόφαση, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμβουλεύεται 
την επιτροπή ανεξάρτητων 
διακεκριμένων προσωπικοτήτων. Εάν το 
θεωρεί αναγκαίο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο μπορεί να καλέσει σε 
ακρόαση άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
καταγγελλόντων οι οποίοι αναφέρονται 
στο άρθρο 7 παράγραφος 3. 

Or. en 

Τροπολογία  355 
Krišjānis Kariņš 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Εάν το θεωρεί αναγκαίο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο μπορεί να καλέσει σε 
ακρόαση άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
καταγγελλόντων οι οποίοι αναφέρονται 

2. Εάν το θεωρεί αναγκαίο, η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
μπορεί να καλέσει σε ακρόαση άλλα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
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στο άρθρο 7 παράγραφος 3. καταγγελλόντων οι οποίοι αναφέρονται 
στο άρθρο 7 παράγραφος 3. 

Or. en 

 

Τροπολογία  356 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Εάν το θεωρεί αναγκαίο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο μπορεί να καλέσει σε 
ακρόαση άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
καταγγελλόντων οι οποίοι αναφέρονται 
στο άρθρο 7 παράγραφος 3. 

2. Εάν το θεωρεί αναγκαίο, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή μπορεί να καλέσει σε ακρόαση 
άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
καταγγελλόντων οι οποίοι αναφέρονται 
στο άρθρο 7 παράγραφος 3. 

Or. pt 

Τροπολογία  357 
Krišjānis Kariņš 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) το όνομα και το καταστατικό όλων των 
καταχωρισμένων ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών 
ιδρυμάτων, μαζί με τα έγγραφα που 
υποβάλλονται στο πλαίσιο της αίτησης 
καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 3, το αργότερο τέσσερις 
εβδομάδες μετά την έκδοση της απόφασης 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, μετά 
την ημερομηνία αυτή, κάθε τροποποίηση η 
οποία κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο βάσει του άρθρου 6 
παράγραφοι 6 και 7· 

(α) το όνομα και το καταστατικό όλων των 
καταχωρισμένων ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών 
ιδρυμάτων, μαζί με τα έγγραφα που 
υποβάλλονται στο πλαίσιο της αίτησης 
καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 3, το αργότερο τέσσερις 
εβδομάδες μετά την έκδοση της απόφασης 
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Καταπολέμησης της Απάτης και, μετά την 
ημερομηνία αυτή, κάθε τροποποίηση η 
οποία κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
βάσει του άρθρου 6 παράγραφοι 6 και 7· 
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Or. en 

Τροπολογία  358 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) το όνομα και το καταστατικό όλων των 
καταχωρισμένων ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών 
ιδρυμάτων, μαζί με τα έγγραφα που 
υποβάλλονται στο πλαίσιο της αίτησης 
καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 3, το αργότερο τέσσερις 
εβδομάδες μετά την έκδοση της απόφασης 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, μετά 
την ημερομηνία αυτή, κάθε τροποποίηση η 
οποία κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο βάσει του άρθρου 6 
παράγραφοι 6 και 7· 

(α) το όνομα και το καταστατικό όλων των 
καταχωρισμένων ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών 
ιδρυμάτων, μαζί με τα έγγραφα που 
υποβάλλονται στο πλαίσιο της αίτησης 
καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 3, το αργότερο τέσσερις 
εβδομάδες μετά την έκδοση της απόφασης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, μετά την 
ημερομηνία αυτή, κάθε τροποποίηση η 
οποία κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή βάσει του άρθρου 6 παράγραφοι 
6 και 7· 

Or. pt 

Τροπολογία  359 
Krišjānis Kariņš 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) κατάλογο των αιτήσεων που δεν 
εγκρίθηκαν, μαζί με τα έγγραφα που 
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αίτησης 
καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 3 και τους λόγους απόρριψης, 
το αργότερο τέσσερις εβδομάδες μετά την 
έκδοση της απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου· 

(β) κατάλογο των αιτήσεων που δεν 
εγκρίθηκαν, μαζί με τα έγγραφα που 
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αίτησης 
καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 3 και τους λόγους απόρριψης, 
το αργότερο τέσσερις εβδομάδες μετά την 
έκδοση της απόφασης της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης· 

Or. en 
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Τροπολογία  360 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) κατάλογο των αιτήσεων που δεν 
εγκρίθηκαν, μαζί με τα έγγραφα που 
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αίτησης 
καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 3 και τους λόγους απόρριψης, 
το αργότερο τέσσερις εβδομάδες μετά την 
έκδοση της απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου· 

(β) κατάλογο των αιτήσεων που δεν 
εγκρίθηκαν, μαζί με τα έγγραφα που 
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αίτησης 
καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 3 και τους λόγους απόρριψης, 
το αργότερο τέσσερις εβδομάδες μετά την 
έκδοση της απόφασης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής· 

Or. pt 

Τροπολογία  361 
Gerald Häfner 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(δ) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 
και τις εκθέσεις εξωτερικού ελέγχου που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1, 
και, για τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, 
τις τελικές εκθέσεις σχετικά με την 
εφαρμογή του προγράμματος εργασίας 
τους· 

(δ) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 
και τις εκθέσεις εξωτερικού ελέγχου που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1, 
και, για τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, 
τις τελικές εκθέσεις σχετικά με την 
εφαρμογή του προγράμματος εργασίας 
τους· αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να 
δημοσιεύονται το αργότερο έξι εβδομάδες 
μετά τη λήψη τους, και όλα τα 
οικονομικά στοιχεία θα πρέπει να 
παρουσιάζονται σε συγκρίσιμη μορφή, με 
πίνακες, και ως ανοικτά δεδομένα· 

Or. en 

Τροπολογία  362 
Andrew Duff 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ε) τα ονόματα των δωρητών και των 
αντίστοιχων δωρεών τους που 
αναφέρονται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα σύμφωνα με το άρθρο 15 
παράγραφοι 2, 3 και 4, εξαιρουμένων των 
δωρεών φυσικών προσώπων που δεν 
υπερβαίνουν τα 1 000 ευρώ ανά έτος και 
ανά δωρητή, οι οποίες αναφέρονται ως 
«ελάσσονες δωρεές»· 

(ε) τα ονόματα των δωρητών και των 
αντίστοιχων δωρεών τους που 
αναφέρονται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα σύμφωνα με το άρθρο 15 
παράγραφοι 2, 3 και 4, εξαιρουμένων των 
δωρεών φυσικών προσώπων που δεν 
υπερβαίνουν τα 5 000 ευρώ ανά έτος και 
ανά δωρητή, οι οποίες αναφέρονται ως 
«ελάσσονες δωρεές»· 

Or. en 

Τροπολογία  363 
Gerald Häfner 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ε) τα ονόματα των δωρητών και των 
αντίστοιχων δωρεών τους που 
αναφέρονται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα σύμφωνα με το άρθρο 15 
παράγραφοι 2, 3 και 4, εξαιρουμένων των 
δωρεών φυσικών προσώπων που δεν 
υπερβαίνουν τα 1 000 ευρώ ανά έτος και 
ανά δωρητή, οι οποίες αναφέρονται ως 
«ελάσσονες δωρεές»· 

(ε) τα ονόματα των δωρητών και των 
αντίστοιχων δωρεών τους που 
αναφέρονται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα σύμφωνα με το άρθρο 15 
παράγραφοι 2, 3 και 4, εξαιρουμένων των 
δωρεών φυσικών προσώπων που δεν 
υπερβαίνουν τα 1 000 ευρώ ανά έτος και 
ανά δωρητή, οι οποίες αναφέρονται ως 
«ελάσσονες δωρεές»· αυτές οι 
πληροφορίες θα πρέπει να δημοσιεύονται 
το αργότερο έξι εβδομάδες μετά τη λήψη 
τους, και όλα τα οικονομικά στοιχεία θα 
πρέπει να παρουσιάζονται σε συγκρίσιμη 
μορφή, με πίνακες, και ως ανοικτά 
δεδομένα· 

Or. en 
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Τροπολογία  364 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ε) τα ονόματα των δωρητών και των 
αντίστοιχων δωρεών τους που 
αναφέρονται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα σύμφωνα με το άρθρο 15 
παράγραφοι 2, 3 και 4, εξαιρουμένων των 
δωρεών φυσικών προσώπων που δεν 
υπερβαίνουν τα 1 000 ευρώ ανά έτος και 
ανά δωρητή, οι οποίες αναφέρονται ως 
«ελάσσονες δωρεές»· 

(ε) τα ονόματα των δωρητών και των 
αντίστοιχων δωρεών τους που 
αναφέρονται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα σύμφωνα με το άρθρο 15 
παράγραφοι 2, 3 και 4, εξαιρουμένων των 
δωρεών φυσικών προσώπων που δεν 
υπερβαίνουν τα 500 ευρώ ανά έτος και ανά 
δωρητή, οι οποίες αναφέρονται ως 
«ελάσσονες δωρεές»· 

Or. de 

Τροπολογία  365 
Andrew Duff 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(στ) τις εισφορές που αναφέρονται στο 
άρθρο 15 παράγραφοι 7 και 8 και 
αναφέρονται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα σύμφωνα με το άρθρο 15 
παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένης 
επίσης της ταυτότητας των μελών που 
κατέβαλαν τις εισφορές, εξαιρουμένων των 
εισφορών εκείνων από φυσικά πρόσωπα 
που δεν υπερβαίνουν τα 1 000 ευρώ ανά 
έτος και ανά δωρητή, οι οποίες 
αναφέρονται ως «ελάσσονες εισφορές»· 

(στ) τις εισφορές που αναφέρονται στο 
άρθρο 15 παράγραφοι 7 και 8 και 
αναφέρονται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα σύμφωνα με το άρθρο 15 
παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένης 
επίσης της ταυτότητας των μελών που 
κατέβαλαν τις εισφορές, εξαιρουμένων των 
εισφορών εκείνων από φυσικά πρόσωπα 
που δεν υπερβαίνουν τα 5 000 ευρώ ανά 
έτος και ανά δωρητή, οι οποίες 
αναφέρονται ως «ελάσσονες εισφορές»· 

Or. en 

Τροπολογία  366 
Helmut Scholz 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(στ) τις εισφορές που αναφέρονται στο 
άρθρο 15 παράγραφοι 7 και 8 και 
αναφέρονται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα σύμφωνα με το άρθρο 15 
παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένης 
επίσης της ταυτότητας των μελών που 
κατέβαλαν τις εισφορές, εξαιρουμένων των 
εισφορών εκείνων από φυσικά πρόσωπα 
που δεν υπερβαίνουν τα 1 000 ευρώ ανά 
έτος και ανά δωρητή, οι οποίες 
αναφέρονται ως «ελάσσονες εισφορές»· 

(στ) τις εισφορές που αναφέρονται στο 
άρθρο 15 παράγραφοι 7 και 8 και 
αναφέρονται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα σύμφωνα με το άρθρο 15 
παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένης 
επίσης της ταυτότητας των μελών που 
κατέβαλαν τις εισφορές, εξαιρουμένων των 
εισφορών εκείνων από φυσικά πρόσωπα 
που δεν υπερβαίνουν τα 500 ευρώ ανά έτος 
και ανά δωρητή, οι οποίες αναφέρονται ως 
«ελάσσονες εισφορές»· 

Or. de 

Τροπολογία  367 
Krišjānis Kariņš 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ζ) τις λεπτομέρειες και τους λόγους κάθε 
οριστικής απόφασης η οποία λαμβάνεται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει του 
άρθρου 22, συμπεριλαμβανομένων, όπου 
συντρέχει περίπτωση, των γνωμοδοτήσεων 
που εκδίδει η επιτροπή ανεξάρτητων 
διακεκριμένων προσωπικοτήτων σύμφωνα 
με το άρθρο 7 παράγραφος 2, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 
διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
45/2001· 

(ζ) τις λεπτομέρειες και τους λόγους κάθε 
οριστικής απόφασης η οποία λαμβάνεται 
από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης βάσει του 
άρθρου 22, συμπεριλαμβανομένων, όπου 
συντρέχει περίπτωση, των γνωμοδοτήσεων 
που εκδίδει η επιτροπή ανεξάρτητων 
διακεκριμένων προσωπικοτήτων σύμφωνα 
με το άρθρο 7 παράγραφος 2, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 
διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
45/2001· 

Or. en 

Τροπολογία  368 
Manfred Weber 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ζ) τις λεπτομέρειες και τους λόγους κάθε 
οριστικής απόφασης η οποία λαμβάνεται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει του 
άρθρου 22, συμπεριλαμβανομένων, όπου 
συντρέχει περίπτωση, των 
γνωμοδοτήσεων που εκδίδει η επιτροπή 
ανεξάρτητων διακεκριμένων 
προσωπικοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 2, λαμβανομένων δεόντως 
υπόψη των διατάξεων του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 45/2001· 

(ζ) τις λεπτομέρειες και τους λόγους κάθε 
οριστικής απόφασης η οποία λαμβάνεται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει του 
άρθρου 22, λαμβανομένων δεόντως υπόψη 
των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
45/2001· 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Λογική συνέπεια της τροπολογίας στο άρθρο 7 παράγραφος 2 εδάφιο 2. 

Τροπολογία  369 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ζ) τις λεπτομέρειες και τους λόγους κάθε 
οριστικής απόφασης η οποία λαμβάνεται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει του 
άρθρου 22, συμπεριλαμβανομένων, όπου 
συντρέχει περίπτωση, των γνωμοδοτήσεων 
που εκδίδει η επιτροπή ανεξάρτητων 
διακεκριμένων προσωπικοτήτων σύμφωνα 
με το άρθρο 7 παράγραφος 2, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 
διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
45/2001· 

(ζ) τις λεπτομέρειες και τους λόγους κάθε 
οριστικής απόφασης η οποία λαμβάνεται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του 
άρθρου 22, συμπεριλαμβανομένων, όπου 
συντρέχει περίπτωση, των γνωμοδοτήσεων 
που εκδίδει η επιτροπή ανεξάρτητων 
διακεκριμένων προσωπικοτήτων σύμφωνα 
με το άρθρο 7 παράγραφος 2, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 
διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
45/2001· 

Or. pt 

Τροπολογία  370 
Paulo Rangel 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ι) την έκθεση αξιολόγησης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και 
τις χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες οι 
οποίες αναφέρονται στο άρθρο 27. 

(ι) την έκθεση αξιολόγησης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και 
τις χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες οι 
οποίες αναφέρονται στο άρθρο 27. 

Or. pt 

Τροπολογία  371 
Gerald Häfner 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1 α. Κάθε πληροφορία η οποία 
δημοσιεύεται από το μητρώο βάσει της 
παραγράφου 1 στοιχεία γ) έως ζ) 
παραμένει προσβάσιμη από το κοινό 
μέσω του ιστότοπου για τουλάχιστον 
πέντε έτη. 

Or. en 

Τροπολογία  372 
Stanimir Ilchev 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Από τον κατάλογο των μελών ενός 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, ο οποίος 
επισυνάπτεται στο καταστατικό του 
κόμματος σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2, και επικαιροποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 7, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιεύει τον 
συνολικό αριθμό των μελών, την 

2. Από τον κατάλογο των μελών ενός 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, ο οποίος 
επισυνάπτεται στο καταστατικό του 
κόμματος σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2, και επικαιροποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 7, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιεύει τον 
συνολικό αριθμό των μελών και την 
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ταυτότητα των νομικών προσώπων που 
είναι μέλη, καθώς και τα ονόματα των 
φυσικών εκείνων προσώπων τα οποία 
παρέχουν τη ρητή έγγραφη συγκατάθεσή 
τους για τη δημοσίευσή τους. Τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ζητούν την 
εν λόγω συγκατάθεση συστηματικά από 
όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη 
τους. 

ταυτότητα των νομικών και φυσικών 
προσώπων τα οποία είναι μέλη. Τα 
στοιχεία αυτά δημοσιοποιούνται χωρίς 
προηγούμενη έγκριση. 

Or. en 

Τροπολογία  373 
Andrew Duff 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Από τον κατάλογο των μελών ενός 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, ο οποίος 
επισυνάπτεται στο καταστατικό του 
κόμματος σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2, και επικαιροποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 7, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιεύει τον 
συνολικό αριθμό των μελών, την 
ταυτότητα των νομικών προσώπων που 
είναι μέλη, καθώς και τα ονόματα των 
φυσικών εκείνων προσώπων τα οποία 
παρέχουν τη ρητή έγγραφη συγκατάθεσή 
τους για τη δημοσίευσή τους. Τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ζητούν την 
εν λόγω συγκατάθεση συστηματικά από 
όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη 
τους. 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιεύει 
τον κατάλογο των συνδεδεμένων 
κομμάτων μελών ενός ευρωπαϊκού 
πολιτικού κόμματος, ο οποίος 
επισυνάπτεται στο καταστατικό του 
κόμματος σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2, και επικαιροποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 7. 

Or. en 

Τροπολογία  374 
Manfred Weber 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Από τον κατάλογο των μελών ενός 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, ο οποίος 
επισυνάπτεται στο καταστατικό του 
κόμματος σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2, και επικαιροποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 7, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιεύει τον 
συνολικό αριθμό των μελών, την 
ταυτότητα των νομικών προσώπων που 
είναι μέλη, καθώς και τα ονόματα των 
φυσικών εκείνων προσώπων τα οποία 
παρέχουν τη ρητή έγγραφη συγκατάθεσή 
τους για τη δημοσίευσή τους. Τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ζητούν την 
εν λόγω συγκατάθεση συστηματικά από 
όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη 
τους. 

2. Από τον κατάλογο των μελών ενός 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, ο οποίος 
επισυνάπτεται στο καταστατικό του 
κόμματος σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2, και επικαιροποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 7, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιεύει τον 
συνολικό αριθμό των μελών και την 
ταυτότητα των νομικών προσώπων που 
είναι μέλη. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Βλέπε τροπολογία στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α. 

Τροπολογία  375 
Zita Gurmai 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Από τον κατάλογο των μελών ενός 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, ο οποίος 
επισυνάπτεται στο καταστατικό του 
κόμματος σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2, και επικαιροποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 7, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιεύει τον 
συνολικό αριθμό των μελών, την 
ταυτότητα των νομικών προσώπων που 
είναι μέλη, καθώς και τα ονόματα των 
φυσικών εκείνων προσώπων τα οποία 

2. Από τον κατάλογο των μελών ενός 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, ο οποίος 
επισυνάπτεται στο καταστατικό του 
κόμματος σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2, και επικαιροποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 7, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιεύει την 
ταυτότητα των νομικών προσώπων που 
είναι μέλη. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
δεν μπορούν να δημοσιεύουν τα ονόματα 
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παρέχουν τη ρητή έγγραφη συγκατάθεσή 
τους για τη δημοσίευσή τους. Τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ζητούν την 
εν λόγω συγκατάθεση συστηματικά από 
όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη 
τους. 

των φυσικών προσώπων που είναι μέλη 
τους χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεσή 
τους. 

Or. en 

Τροπολογία  376 
Helmut Scholz 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Από τον κατάλογο των μελών ενός 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, ο οποίος 
επισυνάπτεται στο καταστατικό του 
κόμματος σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2, και επικαιροποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 7, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιεύει τον 
συνολικό αριθμό των μελών, την 
ταυτότητα των νομικών προσώπων που 
είναι μέλη, καθώς και τα ονόματα των 
φυσικών εκείνων προσώπων τα οποία 
παρέχουν τη ρητή έγγραφη συγκατάθεσή 
τους για τη δημοσίευσή τους. Τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ζητούν την 
εν λόγω συγκατάθεση συστηματικά από 
όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη 
τους. 

2. Από τον κατάλογο των μελών ενός 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, ο οποίος 
επισυνάπτεται στο καταστατικό του 
κόμματος σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2, και επικαιροποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 7, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιεύει τον 
συνολικό αριθμό των μελών, καθώς και 
την ταυτότητα των νομικών προσώπων 
που είναι μέλη. 

Or. de 

Τροπολογία  377 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Από τον κατάλογο των μελών ενός 2. Από τον κατάλογο των μελών ενός 
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ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, ο οποίος 
επισυνάπτεται στο καταστατικό του 
κόμματος σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2, και επικαιροποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 7, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιεύει τον 
συνολικό αριθμό των μελών, την 
ταυτότητα των νομικών προσώπων που 
είναι μέλη, καθώς και τα ονόματα των 
φυσικών εκείνων προσώπων τα οποία 
παρέχουν τη ρητή έγγραφη συγκατάθεσή 
τους για τη δημοσίευσή τους. Τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ζητούν την 
εν λόγω συγκατάθεση συστηματικά από 
όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη 
τους. 

ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, ο οποίος 
επισυνάπτεται στο καταστατικό του 
κόμματος σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2, και επικαιροποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 7, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τον 
συνολικό αριθμό των μελών, την 
ταυτότητα των νομικών προσώπων που 
είναι μέλη, καθώς και τα ονόματα των 
φυσικών εκείνων προσώπων τα οποία 
παρέχουν τη ρητή έγγραφη συγκατάθεσή 
τους για τη δημοσίευσή τους. Τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ζητούν την 
εν λόγω συγκατάθεση συστηματικά από 
όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη 
τους. 

Or. pt 

Τροπολογία  378 
Andrew Duff 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2 α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
δημοσιεύει σε ετήσια βάση καταλόγους 
όλων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, των εθνικών κοινοβουλίων 
και των περιφερειακών κοινοβουλίων ή 
συνελεύσεων οι οποίοι είναι μέλη 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, μαζί 
με την αντίστοιχη κομματική τους 
σύνδεση.  

Or. en 

Τροπολογία  379 
Krišjānis Kariņš 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, με δήλωση 
για την προστασία της ιδιωτικής ζωής που 
είναι διαθέσιμη στο κοινό, παρέχουν στα 
εν δυνάμει μέλη και δωρητές τους τις 
πληροφορίες που απαιτούνται από το 
άρθρο 10 της οδηγίας 95/46/ΕΚ και τους 
ενημερώνουν ότι τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που τους αφορούν ενδέχεται να 
δημοσιοποιηθούν και να υποστούν 
επεξεργασία για λόγους λογιστικού και 
άλλου ελέγχου από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την OLAF, το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, τις αρμόδιες εθνικές αρχές και 
εξωτερικούς φορείς ή εμπειρογνώμονες 
που έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτούς. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
45/2001, περιλαμβάνει τις ίδιες 
πληροφορίες στις προσκλήσεις 
[συνεισφορών] ή τις προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 13 παράγραφος 1. 

3. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, με δήλωση 
για την προστασία της ιδιωτικής ζωής που 
είναι διαθέσιμη στο κοινό, παρέχουν στα 
εν δυνάμει μέλη και δωρητές τους τις 
πληροφορίες που απαιτούνται από το 
άρθρο 10 της οδηγίας 95/46/ΕΚ και τους 
ενημερώνουν ότι τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που τους αφορούν ενδέχεται να 
δημοσιοποιηθούν και να υποστούν 
επεξεργασία για λόγους λογιστικού και 
άλλου ελέγχου από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την OLAF, το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, τις αρμόδιες εθνικές αρχές και 
εξωτερικούς φορείς ή εμπειρογνώμονες 
που έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτούς. Η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 
της Απάτης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, 
περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες στις 
προσκλήσεις [συνεισφορών] ή τις 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1. 

Or. en 

Τροπολογία  380 
Louis Michel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, με δήλωση 
για την προστασία της ιδιωτικής ζωής που 
είναι διαθέσιμη στο κοινό, παρέχουν στα 
εν δυνάμει μέλη και δωρητές τους τις 
πληροφορίες που απαιτούνται από το 
άρθρο 10 της οδηγίας 95/46/ΕΚ και τους 
ενημερώνουν ότι τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που τους αφορούν ενδέχεται να 
δημοσιοποιηθούν και να υποστούν 
επεξεργασία για λόγους λογιστικού και 

3. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, με δήλωση 
για την προστασία της ιδιωτικής ζωής που 
είναι διαθέσιμη στο κοινό, παρέχουν στα 
εν δυνάμει μέλη και δωρητές τους τις 
πληροφορίες που απαιτούνται από το 
άρθρο 10 της οδηγίας 95/46/ΕΚ και τους 
ενημερώνουν ότι τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που τους αφορούν ενδέχεται να 
δημοσιοποιηθούν και να υποστούν 
επεξεργασία για λόγους λογιστικού και 
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άλλου ελέγχου από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την OLAF, το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, τις αρμόδιες εθνικές αρχές και 
εξωτερικούς φορείς ή εμπειρογνώμονες 
που έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτούς. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
45/2001, περιλαμβάνει τις ίδιες 
πληροφορίες στις προσκλήσεις 
[συνεισφορών] ή τις προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 13 παράγραφος 1. 

άλλου ελέγχου από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την OLAF, την μεικτή 
Επιτροπή που αποτελείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, τις αρμόδιες εθνικές αρχές και 
εξωτερικούς φορείς ή εμπειρογνώμονες 
που έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτούς. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
45/2001, περιλαμβάνει τις ίδιες 
πληροφορίες στις προσκλήσεις 
[συνεισφορών] ή τις προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 13 παράγραφος 1. 

Or. fr 

Τροπολογία  381 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, με δήλωση 
για την προστασία της ιδιωτικής ζωής που 
είναι διαθέσιμη στο κοινό, παρέχουν στα 
εν δυνάμει μέλη και δωρητές τους τις 
πληροφορίες που απαιτούνται από το 
άρθρο 10 της οδηγίας 95/46/ΕΚ και τους 
ενημερώνουν ότι τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που τους αφορούν ενδέχεται να 
δημοσιοποιηθούν και να υποστούν 
επεξεργασία για λόγους λογιστικού και 
άλλου ελέγχου από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την OLAF, το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, τις αρμόδιες εθνικές αρχές και 
εξωτερικούς φορείς ή εμπειρογνώμονες 
που έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτούς. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
45/2001, περιλαμβάνει τις ίδιες 
πληροφορίες στις προσκλήσεις 
[συνεισφορών] ή τις προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων που αναφέρονται 

3. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, με δήλωση 
για την προστασία της ιδιωτικής ζωής που 
είναι διαθέσιμη στο κοινό, παρέχουν στα 
εν δυνάμει μέλη και δωρητές τους τις 
πληροφορίες που απαιτούνται από το 
άρθρο 10 της οδηγίας 95/46/ΕΚ και τους 
ενημερώνουν ότι τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που τους αφορούν ενδέχεται να 
δημοσιοποιηθούν και να υποστούν 
επεξεργασία για λόγους λογιστικού και 
άλλου ελέγχου από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, την OLAF, το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, τις αρμόδιες εθνικές αρχές και 
εξωτερικούς φορείς ή εμπειρογνώμονες 
που έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτούς. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
45/2001, περιλαμβάνει τις ίδιες 
πληροφορίες στις προσκλήσεις 
[συνεισφορών] ή τις προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων που αναφέρονται 
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στο άρθρο 13 παράγραφος 1. στο άρθρο 13 παράγραφος 1. 

Or. pt 

Τροπολογία  382 
Krišjānis Kariņš 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κατά την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα βάσει του 
παρόντος κανονισμού, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και η επιτροπή που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 
συμμορφώνονται προς τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 45/2001. Για τους σκοπούς της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 2 
στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
45/2001 θεωρούνται ως οι υπεύθυνοι 
επεξεργασίας των δεδομένων. 

1. Κατά την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα βάσει του 
παρόντος κανονισμού, η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
και η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 
7 παράγραφος 2 συμμορφώνονται προς τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Για τους 
σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το 
άρθρο 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 45/2001 θεωρούνται ως οι υπεύθυνοι 
επεξεργασίας των δεδομένων. 

Or. en 

Τροπολογία  383 
Manfred Weber 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κατά την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα βάσει του 
παρόντος κανονισμού, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και η επιτροπή που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 
συμμορφώνονται προς τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 45/2001. Για τους σκοπούς της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 2 
στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
45/2001 θεωρούνται ως οι υπεύθυνοι 
επεξεργασίας των δεδομένων. 

1. Κατά την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα βάσει του 
παρόντος κανονισμού, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο συμμορφώνεται προς τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Για τους 
σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το 
άρθρο 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 45/2001 θεωρείται υπεύθυνος 
επεξεργασίας των δεδομένων. 
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Or. de 

Αιτιολόγηση 

Λογική συνέπεια της τροπολογίας στο άρθρο 7 παράγραφος 2 εδάφιο 2. 

Τροπολογία  384 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κατά την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα βάσει του 
παρόντος κανονισμού, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και η επιτροπή που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 
συμμορφώνονται προς τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 45/2001. Για τους σκοπούς της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 2 
στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
45/2001 θεωρούνται ως οι υπεύθυνοι 
επεξεργασίας των δεδομένων. 

1. Κατά την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα βάσει του 
παρόντος κανονισμού, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και η επιτροπή που αναφέρεται 
στο άρθρο 7 παράγραφος 2 
συμμορφώνονται προς τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 45/2001. Για τους σκοπούς της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 2 
στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
45/2001 θεωρούνται ως οι υπεύθυνοι 
επεξεργασίας των δεδομένων. 

Or. pt 

Τροπολογία  385 
Krišjānis Kariņš 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η 
επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 2 διασφαλίζουν ότι τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
συλλέγονται από αυτούς βάσει του 
παρόντος κανονισμού δεν 
χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό 
εκτός της διασφάλισης της νομιμότητας, 
της κανονικότητας και της διαφάνειας της 

3. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης και η 
επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 2 διασφαλίζουν ότι τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
συλλέγονται από αυτούς βάσει του 
παρόντος κανονισμού δεν 
χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό 
εκτός της διασφάλισης της νομιμότητας, 
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χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων και των μελών των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. 
Καταστρέφουν τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα το αργότερο 24 
μήνες μετά τη δημοσίευση των συναφών 
μερών σύμφωνα με το άρθρο 24. 

της κανονικότητας και της διαφάνειας της 
χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων και των μελών των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. 
Καταστρέφουν τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα το αργότερο 24 
μήνες μετά τη δημοσίευση των συναφών 
μερών σύμφωνα με το άρθρο 24. 

Or. en 

Τροπολογία  386 
Manfred Weber 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η 
επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 2 διασφαλίζουν ότι τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
συλλέγονται από αυτούς βάσει του 
παρόντος κανονισμού δεν 
χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό 
εκτός της διασφάλισης της νομιμότητας, 
της κανονικότητας και της διαφάνειας της 
χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων και των μελών των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. 
Καταστρέφουν τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα το αργότερο 24 
μήνες μετά τη δημοσίευση των συναφών 
μερών σύμφωνα με το άρθρο 24. 

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία συλλέγονται από αυτό 
βάσει του παρόντος κανονισμού δεν 
χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό 
εκτός της διασφάλισης της νομιμότητας, 
της κανονικότητας και της διαφάνειας της 
χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων και των μελών των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. 
Καταστρέφει τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα το αργότερο 24 
μήνες μετά τη δημοσίευση των συναφών 
μερών σύμφωνα με το άρθρο 24. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Λογική συνέπεια της τροπολογίας στο άρθρο 7 παράγραφος 2 εδάφιο 2. 
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Τροπολογία  387 
Stanimir Ilchev 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η 
επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 2 διασφαλίζουν ότι τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
συλλέγονται από αυτούς βάσει του 
παρόντος κανονισμού δεν 
χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό 
εκτός της διασφάλισης της νομιμότητας, 
της κανονικότητας και της διαφάνειας της 
χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων και των μελών των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. 
Καταστρέφουν τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα το αργότερο 24 
μήνες μετά τη δημοσίευση των συναφών 
μερών σύμφωνα με το άρθρο 24. 

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η 
επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 2 διασφαλίζουν ότι τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
συλλέγονται από αυτούς βάσει του 
παρόντος κανονισμού δεν 
χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό 
εκτός της διασφάλισης της νομιμότητας, 
της κανονικότητας και της διαφάνειας της 
χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων και των μελών των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. 
Καταστρέφουν τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα το αργότερο 5 έτη 
μετά τη δημοσίευση των συναφών μερών 
σύμφωνα με το άρθρο 24, αλλά όχι πριν 
από την πάροδο 6 μηνών μετά τις 
επόμενες εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. 

Or. en 

Τροπολογία  388 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η 
επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 2 διασφαλίζουν ότι τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
συλλέγονται από αυτούς βάσει του 
παρόντος κανονισμού δεν 
χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό 
εκτός της διασφάλισης της νομιμότητας, 

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η επιτροπή 
που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 
2 διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
συλλέγονται από αυτούς βάσει του 
παρόντος κανονισμού δεν 
χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό 
εκτός της διασφάλισης της νομιμότητας, 
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της κανονικότητας και της διαφάνειας της 
χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων και των μελών των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. 
Καταστρέφουν τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα το αργότερο 24 
μήνες μετά τη δημοσίευση των συναφών 
μερών σύμφωνα με το άρθρο 24. 

της κανονικότητας και της διαφάνειας της 
χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων και των μελών των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. 
Καταστρέφουν τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα το αργότερο 24 
μήνες μετά τη δημοσίευση των συναφών 
μερών σύμφωνα με το άρθρο 24. 

Or. pt 

Τροπολογία  389 
Krišjānis Kariņš 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 25 – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές και οι 
ανεξάρτητοι φορείς ή οι εμπειρογνώμονες 
που εξουσιοδοτούνται να ελέγχουν 
λογαριασμούς χρησιμοποιούν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνουν 
μόνον για τον έλεγχο της χρηματοδότησης 
των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και 
των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων. 
Καταστρέφουν τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την 
εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία μετά τη 
διαβίβασή τους στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο βάσει του άρθρου 20 
παράγραφος 3. 

4. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές και οι 
ανεξάρτητοι φορείς ή οι εμπειρογνώμονες 
που εξουσιοδοτούνται να ελέγχουν 
λογαριασμούς χρησιμοποιούν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνουν 
μόνον για τον έλεγχο της χρηματοδότησης 
των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και 
των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων. 
Καταστρέφουν τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την 
εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία μετά τη 
διαβίβασή τους στην Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης 
βάσει του άρθρου 20 παράγραφος 3. 

Or. en 

Τροπολογία  390 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 25 – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές και οι 4. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές και οι 
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ανεξάρτητοι φορείς ή οι εμπειρογνώμονες 
που εξουσιοδοτούνται να ελέγχουν 
λογαριασμούς χρησιμοποιούν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνουν 
μόνον για τον έλεγχο της χρηματοδότησης 
των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και 
των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων. 
Καταστρέφουν τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την 
εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία μετά τη 
διαβίβασή τους στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο βάσει του άρθρου 20 
παράγραφος 3. 

ανεξάρτητοι φορείς ή οι εμπειρογνώμονες 
που εξουσιοδοτούνται να ελέγχουν 
λογαριασμούς χρησιμοποιούν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνουν 
μόνον για τον έλεγχο της χρηματοδότησης 
των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και 
των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων. 
Καταστρέφουν τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την 
εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία μετά τη 
διαβίβασή τους στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή βάσει του άρθρου 20 
παράγραφος 3. 

Or. pt 

Τροπολογία  391 
Krišjānis Kariņš 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 25 – παράγραφος 7 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων είναι υπεύθυνος να 
παρακολουθεί και να διασφαλίζει ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η επιτροπή 
που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 
2 σέβονται και προστατεύουν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες 
των φυσικών προσώπων κατά την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Με την επιφύλαξη τυχόν 
ενδίκων βοηθημάτων, κάθε πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα μπορεί να 
υποβάλει καταγγελία στον Ευρωπαίο 
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, εάν 
θεωρεί ότι το δικαίωμά του στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν παραβιάζεται 
ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των εν 
λόγω δεδομένων από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή την επιτροπή. 

7. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων είναι υπεύθυνος να 
παρακολουθεί και να διασφαλίζει ότι η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 
της Απάτης και η επιτροπή που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 
σέβονται και προστατεύουν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
φυσικών προσώπων κατά την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει 
του παρόντος κανονισμού. Με την 
επιφύλαξη τυχόν ενδίκων βοηθημάτων, 
κάθε πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα μπορεί να υποβάλει καταγγελία 
στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων, εάν θεωρεί ότι το δικαίωμά 
του στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν 
παραβιάζεται ως αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων από 
την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης ή την 
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επιτροπή. 

Or. en 

Τροπολογία  392 
Manfred Weber 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 25 – παράγραφος 7 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων είναι υπεύθυνος να 
παρακολουθεί και να διασφαλίζει ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η επιτροπή 
που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 
2 σέβονται και προστατεύουν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες 
των φυσικών προσώπων κατά την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Με την επιφύλαξη τυχόν 
ενδίκων βοηθημάτων, κάθε πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα μπορεί να 
υποβάλει καταγγελία στον Ευρωπαίο 
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, εάν 
θεωρεί ότι το δικαίωμά του στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν παραβιάζεται 
ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των εν 
λόγω δεδομένων από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή την επιτροπή. 

7. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων είναι υπεύθυνος να 
παρακολουθεί και να διασφαλίζει ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σέβεται και 
προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων 
κατά την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα βάσει του 
παρόντος κανονισμού. Με την επιφύλαξη 
τυχόν ενδίκων βοηθημάτων, κάθε 
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα μπορεί να υποβάλει καταγγελία 
στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων, εάν θεωρεί ότι το δικαίωμά 
του στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν 
παραβιάζεται ως αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Λογική συνέπεια της τροπολογίας στο άρθρο 7 παράγραφος 2 εδάφιο 2. 

Τροπολογία  393 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 25 – παράγραφος 7 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων είναι υπεύθυνος να 
παρακολουθεί και να διασφαλίζει ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η επιτροπή 
που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 
2 σέβονται και προστατεύουν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες 
των φυσικών προσώπων κατά την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Με την επιφύλαξη τυχόν 
ενδίκων βοηθημάτων, κάθε πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα μπορεί να 
υποβάλει καταγγελία στον Ευρωπαίο 
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, εάν 
θεωρεί ότι το δικαίωμά του στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν παραβιάζεται 
ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των εν 
λόγω δεδομένων από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή την επιτροπή. 

7. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων είναι υπεύθυνος να 
παρακολουθεί και να διασφαλίζει ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η επιτροπή που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 
σέβονται και προστατεύουν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
φυσικών προσώπων κατά την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει 
του παρόντος κανονισμού. Με την 
επιφύλαξη τυχόν ενδίκων βοηθημάτων, 
κάθε πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα μπορεί να υποβάλει καταγγελία 
στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων, εάν θεωρεί ότι το δικαίωμά 
του στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν 
παραβιάζεται ως αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή την 
επιτροπή. 

Or. pt 

Τροπολογία  394 
Krišjānis Kariņš 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβλέπει 
διαδικασίες διοικητικής προσφυγής κατά 
οιασδήποτε απόφασης αναφορικά με την 
καταχώριση καταστατικού, τη 
χρηματοδότηση ή τις ποινές. 

1. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης προβλέπει 
διαδικασίες διοικητικής προσφυγής κατά 
οιασδήποτε απόφασης αναφορικά με την 
καταχώριση καταστατικού, τη 
χρηματοδότηση ή τις ποινές. 

Or. en 
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Τροπολογία  395 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβλέπει 
διαδικασίες διοικητικής προσφυγής κατά 
οιασδήποτε απόφασης αναφορικά με την 
καταχώριση καταστατικού, τη 
χρηματοδότηση ή τις ποινές. 

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει 
διαδικασίες διοικητικής προσφυγής κατά 
οιασδήποτε απόφασης αναφορικά με την 
καταχώριση καταστατικού, τη 
χρηματοδότηση ή τις ποινές. 

Or. pt 

Τροπολογία  396 
Krišjānis Kariņš 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι διαδικασίες διοικητικής προσφυγής 
δεν έχουν ανασταλτική ισχύ. Ωστόσο, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί, εάν 
θεωρεί ότι το επιβάλλουν οι περιστάσεις, 
να αναστείλει την εφαρμογή οποιασδήποτε 
απόφασης έχει λάβει. 

2. Οι διαδικασίες διοικητικής προσφυγής 
δεν έχουν ανασταλτική ισχύ. Ωστόσο, η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 
της Απάτης μπορεί, εάν θεωρεί ότι το 
επιβάλλουν οι περιστάσεις, να αναστείλει 
την εφαρμογή οποιασδήποτε απόφασης 
έχει λάβει. 

Or. en 

Τροπολογία  397 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι διαδικασίες διοικητικής προσφυγής 
δεν έχουν ανασταλτική ισχύ. Ωστόσο, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί, εάν 
θεωρεί ότι το επιβάλλουν οι περιστάσεις, 

2. Οι διαδικασίες διοικητικής προσφυγής 
δεν έχουν ανασταλτική ισχύ. Ωστόσο, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί, εάν θεωρεί 
ότι το επιβάλλουν οι περιστάσεις, να 
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να αναστείλει την εφαρμογή οποιασδήποτε 
απόφασης έχει λάβει. 

αναστείλει την εφαρμογή οποιασδήποτε 
απόφασης έχει λάβει. 

Or. pt 

Τροπολογία  398 
Krišjānis Kariņš 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιεύει 
έως την 1η Ιουλίου του τρίτου έτους που 
έπεται εκλογών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και 
των χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων. 
Η έκθεση αναφέρει, όπου συντρέχει 
περίπτωση, τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις 
που πρέπει να επέλθουν στο καθεστώς και 
στα συστήματα χρηματοδότησης. 

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 
της Απάτης δημοσιεύει έως την 1η 
Ιουλίου του τρίτου έτους που έπεται 
εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού και των 
χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων. Η 
έκθεση αναφέρει, όπου συντρέχει 
περίπτωση, τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις 
που πρέπει να επέλθουν στο καθεστώς και 
στα συστήματα χρηματοδότησης. 

Or. en 

Τροπολογία  399 
Stanimir Ilchev 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιεύει 
έως την 1η Ιουλίου του τρίτου έτους που 
έπεται εκλογών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και 
των χρηματοδοτούμενων 
δραστηριοτήτων. Η έκθεση αναφέρει, 
όπου συντρέχει περίπτωση, τις 
ενδεχόμενες τροποποιήσεις που πρέπει να 
επέλθουν στο καθεστώς και στα 
συστήματα χρηματοδότησης. 

Το αργότερο έξι μήνες μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη 
λειτουργία και τα αποτελέσματα του 
παρόντος κανονισμού. Η έκθεση 
συνοδεύεται, εφόσον κριθεί απαραίτητο, 
από νομοθετικές προτάσεις που 
αποσκοπούν στη λεπτομερέστερη 
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
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κανονισμού ή την τροποποίησή του. 

Or. en 

Τροπολογία  400 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιεύει 
έως την 1η Ιουλίου του τρίτου έτους που 
έπεται εκλογών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και 
των χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων. 
Η έκθεση αναφέρει, όπου συντρέχει 
περίπτωση, τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις 
που πρέπει να επέλθουν στο καθεστώς και 
στα συστήματα χρηματοδότησης. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει έως 
την 1η Ιουλίου του τρίτου έτους που έπεται 
εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού και των 
χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων. Η 
έκθεση αναφέρει, όπου συντρέχει 
περίπτωση, τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις 
που πρέπει να επέλθουν στο καθεστώς και 
στα συστήματα χρηματοδότησης. 

Or. pt 

Τροπολογία  401 
Gerald Häfner 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδίδει 
απόφαση με την οποία θεσπίζονται οι 
κανόνες και οι διαδικασίες για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
καθώς και για τη δημιουργία του μητρώου. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδίδει 
απόφαση με την οποία θεσπίζονται οι 
κανόνες και οι διαδικασίες για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
καθώς και για τη δημιουργία του μητρώου 
και της συμβουλευτικής επιτροπής για 
την κανονιστική ρύθμιση των 
ευρωπαϊκών κομμάτων. 

Or. en 
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Τροπολογία  402 
Paulo Rangel 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδίδει 
απόφαση με την οποία θεσπίζονται οι 
κανόνες και οι διαδικασίες για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
καθώς και για τη δημιουργία του μητρώου. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει απόφαση 
με την οποία θεσπίζονται οι κανόνες και οι 
διαδικασίες για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, καθώς και για τη 
δημιουργία του μητρώου. 

Or. pt 

Τροπολογία  403 
Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 30 – παράγραφος 2α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα ευρωπαϊκά κόμματα και ιδρύματα 
προσαρμόζουν, εντός ενός έτους μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, το καταστατικό τους, 
προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως 
με τις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού. 

Or. en 

 


