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Ändringsförslag 34
John Stuart Agnew

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta att utarbeta 
villkoren för att ge de europeiska politiska 
partierna en erkänd rättslig ställning och 
göra dem till juridiska personer, med stöd 
direkt och uteslutande i 
EU-lagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 35
Stanimir Ilchev, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Europeiska unionen bör fungera 
enligt principen om ”representativ 
demokrati”, i enlighet med artikel 10.1 i 
fördraget om Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 36
Andrew Duff

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Verkligt gränsöverskridande europeiska 
politiska partier och deras stiftelser har den 
viktiga uppgiften att göra medborgarnas 

(4) Verkligt gränsöverskridande europeiska 
politiska partier och deras stiftelser har den 
viktiga uppgiften att göra medborgarnas 
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stämma hörd på europeisk nivå genom att 
överbrygga klyftan mellan den nationella 
politiken och EU-politiken.

stämma hörd på europeisk nivå.

Or. en

Ändringsförslag 37
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Verkligt gränsöverskridande europeiska 
politiska partier och deras stiftelser har den 
viktiga uppgiften att göra medborgarnas 
stämma hörd på europeisk nivå genom att 
överbrygga klyftan mellan den nationella 
politiken och EU-politiken.

(4) Verkligt gränsöverskridande europeiska 
politiska partier och deras stiftelser har den 
viktiga uppgiften att göra medborgarnas 
stämma hörd på europeisk nivå genom att 
överbrygga klyftan mellan den regionala 
politiken, den nationella politiken och 
EU-politiken.

Or. es

Ändringsförslag 38
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Med tanke på den uppgift som de 
europeiska politiska partierna åläggs i 
fördraget bör man, för att underlätta 
uppgiften, införa en särskild europeisk 
rättslig ställning för europeiska politiska 
partier och deras stiftelser, som ger dem 
full rättskapacitet och erkännande i alla 
medlemsstater.

(7) Med tanke på den uppgift som de 
europeiska politiska partierna åläggs i 
fördraget bör man, för att underlätta 
uppgiften, införa en särskild europeisk 
rättslig ställning för europeiska politiska 
partier och deras stiftelser, som ger dem 
full rättskapacitet i alla medlemsstater.

Or. en
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Motivering

Fullständig rättskapacitet inbegriper ”juridiskt erkännande”.

Ändringsförslag 39
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Med tanke på den uppgift som de 
europeiska politiska partierna åläggs i 
fördraget bör man, för att underlätta 
uppgiften, införa en särskild europeisk 
rättslig ställning för europeiska politiska 
partier och deras stiftelser, som ger dem 
full rättskapacitet och erkännande i alla 
medlemsstater.

(7) Den uppgift som de europeiska 
politiska partierna åläggs i fördraget bör 
erkännas och för att underlätta uppgiften 
bör det införas en särskild europeisk 
rättslig ställning för europeiska politiska 
partier och deras stiftelser som ger dem full 
rättskapacitet och erkännande i alla 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 40
Andrew Duff

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Med tanke på den uppgift som de 
europeiska politiska partierna åläggs i 
fördraget bör man, för att underlätta 
uppgiften, införa en särskild europeisk 
rättslig ställning för europeiska politiska 
partier och deras stiftelser, som ger dem 
full rättskapacitet och erkännande i alla 
medlemsstater.

(7) Med tanke på den uppgift som de 
europeiska politiska partierna åläggs i 
fördraget bör man, för att underlätta 
uppgiften, införa en särskild europeisk 
rättslig ställning för europeiska politiska 
partier och deras stiftelser, som ger dem 
full rättskapacitet och erkännande i alla 
medlemsstater. I sinom tid och efter en 
översynsperiod bör kommissionen 
överväga möjligheten att lägga fram 
förslag för att konsolidera de europeiska 
politiska partiernas och stiftelsernas 
oberoende rättsliga ställning. 
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Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Med tanke på den uppgift som de 
europeiska politiska partierna åläggs i 
fördraget bör man, för att underlätta 
uppgiften, införa en särskild europeisk 
rättslig ställning för europeiska politiska 
partier och deras stiftelser, som ger dem 
full rättskapacitet och erkännande i alla 
medlemsstater.

(7) Med tanke på den uppgift som de 
europeiska politiska partierna åläggs i 
fördraget bör man, för att underlätta 
uppgiften, införa en särskild europeisk 
rättslig ställning för europeiska politiska 
partier och deras stiftelser, som ger dem 
full rättskapacitet och erkännande i alla 
medlemsstater. Villkoren för erkännande 
och finansiering bör dock inte vara så 
betungande att det begränsar det 
ekonomiska stödet till de europeiska 
politiska partier och deras stiftelser som 
redan finns.

Or. en

Ändringsförslag 42
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) De europeiska politiska partierna och 
europeiska politiska stiftelserna kommer 
att ha rättigheter, skyldigheter och 
särskilda ansvarsområden och bör därför 
följa vissa överensstämmande 
organisationsmönster.

Or. en
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Ändringsförslag 43
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det bör fastställas hur de europeiska 
politiska partierna och deras stiftelser ska 
kunna erhålla en sådan europeisk rättslig 
ställning som avses i denna förordning, och 
det behövs även bestämmelser om 
förfaranden och kriterier för beslut om att 
bevilja en sådan europeisk rättslig 
ställning. Man bör även fastställa under 
vilka omständigheter europeiska politiska 
partier eller stiftelser kan komma att 
fråntas, förlora eller tvingas avsäga sig sin 
europeiska rättsliga ställning.

(8) Det bör fastställas hur de europeiska 
politiska partierna och deras stiftelser ska 
kunna erhålla eller avsäga sig en sådan 
europeisk rättslig ställning som avses i 
denna förordning genom formell 
registrering hos Europaparlamentet, och 
det behövs även bestämmelser om 
förfaranden och kriterier för själva 
registreringen hos Europaparlamentet. 
Man bör även fastställa under vilka 
omständigheter europeiska politiska partier 
eller stiftelser kan komma att fråntas eller
förlora sin europeiska rättsliga ställning.

Or. de

Ändringsförslag 44
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) De europeiska politiska partierna och 
stiftelserna bör lyda under de materiella
bestämmelserna i denna förordning och 
under den nationella lagstiftningen i 
medlemsstaterna, i synnerhet i det land
där de har sitt säte och enligt vars 
rättsordning de upprättats.

(9) De europeiska politiska partierna och 
stiftelserna bör lyda under bestämmelserna 
i denna förordning och endast vid behov 
under lagstiftningen i den medlemsstat där 
de har sitt säte.

Or. en

Ändringsförslag 45
Marietta Giannakou
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Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) De europeiska politiska partierna och 
stiftelserna bör lyda under de materiella 
bestämmelserna i denna förordning och 
under den nationella lagstiftningen i 
medlemsstaterna, i synnerhet i det land där 
de har sitt säte och enligt vars rättsordning 
de upprättats.

(9) De europeiska politiska partierna och 
stiftelserna bör lyda under de materiella 
bestämmelserna i denna förordning och, i 
frågor som inte eller endast delvis 
regleras av denna förordning, under den 
nationella lagstiftningen i medlemsstaterna, 
i synnerhet i det land där de har sitt säte.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 2 i förslaget till betänkande. 

Ändringsförslag 46
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) De europeiska politiska partierna och 
stiftelserna bör lyda under de materiella 
bestämmelserna i denna förordning och 
under den nationella lagstiftningen i 
medlemsstaterna, i synnerhet i det land 
där de har sitt säte och enligt vars 
rättsordning de upprättats.

(9) De europeiska politiska partierna och 
stiftelserna bör med hänsyn till de 
materiella bestämmelserna i denna 
förordning omfattas av samma lagstiftning 
som de övriga europeiska institutionerna,
oberoende av i vilken medlemsstat de har
sitt säte.

Or. de

Ändringsförslag 47
György Schöpflin, József Szájer

Förslag till förordning
Skäl 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) De europeiska politiska partierna och 
stiftelserna bör lyda under de materiella 
bestämmelserna i denna förordning och 
under den nationella lagstiftningen i 
medlemsstaterna, i synnerhet i det land där 
de har sitt säte och enligt vars rättsordning 
de upprättats.

(9) De europeiska politiska partierna och 
stiftelserna bör lyda under de materiella 
bestämmelserna i denna förordning och, i 
frågor som inte eller endast delvis 
regleras av denna förordning, under den 
nationella lagstiftningen i medlemsstaterna, 
i synnerhet i det land där de har sitt säte.

Or. en

Ändringsförslag 48
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Europeiska politiska partier och deras 
stiftelser bör ansluta sig till vissa principer 
och uppfylla vissa villkor för att få 
erkännande på europeisk nivå via den 
europeiska rättsliga ställningen och 
finansiering ur offentliga medel via 
Europeiska unionens allmänna budget. I 
synnerhet bör de följa Europeiska unionens 
grundläggande principer enligt artikel 2 i 
fördraget om Europeiska unionen och 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

(10) Europeiska politiska partier och deras 
stiftelser bör ansluta sig till vissa principer 
och uppfylla vissa villkor för att få 
erkännande på europeisk nivå via den 
europeiska rättsliga ställningen och 
finansiering ur offentliga medel via 
Europeiska unionens allmänna budget. I 
synnerhet bör de följa Europeiska unionens 
grundläggande principer enligt artikel 2 i 
fördraget om Europeiska unionen och 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. För att 
garantera ett pluralistiskt demokratiskt 
klimat i Europeiska unionen och för att 
säkerställa att så många 
sammanslutningar som möjligt omfattas 
av öppenhets- och 
kontrollbestämmelserna i denna 
förordning, bör tröskeln för registrering 
av ett europeiskt politiskt parti inte vara 
kopplat till tidigare valframgångar, utan 
vara en tröskel som alla i formavseende 
välorganiserade gränsöverskridande 
politiska allianser kan nå.
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Or. en

Ändringsförslag 49
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Man bör fastställa principer och 
minimikrav på de europeiska politiska 
partiernas ledning och interna organisation, 
särskilt för att de ska engagera sig i och 
ställa höga krav på den interna 
partidemokratin. Stadgarna för europeiska 
politiska partier och stiftelser bör även 
innehålla vissa grundläggande 
administrativa och rättsliga bestämmelser.

(11) Man bör fastställa principer och 
minimikrav på de europeiska politiska 
partiernas ledning och interna organisation, 
särskilt för att de ska engagera sig i och 
ställa höga krav på den interna 
partidemokratin, särskilt när det gäller 
förfarandena för kandidaturvalet och 
upprättandet av listor inför val till 
Europaparlamentet genom deras 
konstituerande medlemspartier. Stadgarna 
för europeiska politiska partier och 
stiftelser bör även innehålla vissa 
grundläggande administrativa och rättsliga 
bestämmelser.

Or. en

Ändringsförslag 50
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Rätten till finansiering från 
Europeiska unionens allmänna budget bör 
förbehållas sådana europeiska politiska 
partier och stiftelser som erkänts i och 
erhållit europeisk rättslig ställning. Det är 
viktigt att kraven för att erkännas som ett 
europeiskt politiskt parti inte är orimliga 
utan relativt enkelt kan uppfyllas av 
välorganiserade och seriösa 

(12) Rätten till finansiering från 
Europeiska unionens allmänna budget bör 
förbehållas sådana europeiska politiska 
partier och stiftelser som erkänts i och 
erhållit europeisk rättslig ställning. Det är 
viktigt att kraven för att erkännas som ett 
europeiskt politiskt parti inte är orimliga 
utan relativt enkelt kan uppfyllas av 
välorganiserade och seriösa 
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gränsöverskridande sammanslutningar av 
politiska partier, fysiska personer eller 
bådadera, men samtidigt är det nödvändigt 
att inrätta proportionerliga kriterier för 
tilldelningen av EU-budgetens begränsade 
resurser, utifrån objektiva bevis för partiets 
europeiska ambitionsnivå och faktiska 
väljarstöd. Sådana kriterier bör bygga på 
resultaten från valen till 
Europaparlamentet, där europeiska 
politiska partier måste delta enligt den här 
förordningen, eftersom detta ger insikt om 
väljarstödet för ett givet parti. Detta bygger 
på Europaparlamentets roll som direkt 
företrädare för unionsmedborgarna i 
enlighet med artikel 10.2 i fördraget om 
Europeiska unionen, samt målsättningen att 
de europeiska politiska partierna till fullo 
ska delta i den politiska processen i EU 
som aktiva aktörer i en representativ 
demokrati för att effektivt uttrycka 
unionsmedborgarnas åsikter, ståndpunkter 
och politiska vilja. Rätten till finansiering 
från Europeiska unionens allmänna budget 
bör därför begränsas till sådana europeiska 
politiska partier som har minst en 
företrädare i Europaparlamentet och sådana 
europeiska politiska stiftelser är knutna till 
ett europeiskt politiskt parti med minst en 
företrädare i Europaparlamentet.

gränsöverskridande sammanslutningar av 
politiska partier, fysiska personer eller 
bådadera, men samtidigt är det nödvändigt 
att inrätta proportionerliga kriterier för 
tilldelningen av EU-budgetens begränsade 
resurser, utifrån objektiva bevis för partiets 
europeiska ambitionsnivå och faktiska 
väljarstöd. Sådana kriterier bör bygga på 
resultaten från valen till 
Europaparlamentet, där europeiska 
politiska partier måste delta enligt den här 
förordningen, eftersom detta ger insikt om 
väljarstödet för ett givet parti. Detta bygger 
på Europaparlamentets roll som direkt 
företrädare för unionsmedborgarna i 
enlighet med artikel 10.2 i fördraget om 
Europeiska unionen, samt målsättningen att 
de europeiska politiska partierna till fullo 
ska delta i den politiska processen i EU 
som aktiva aktörer i en representativ 
demokrati för att effektivt uttrycka 
unionsmedborgarnas åsikter, ståndpunkter 
och politiska vilja. Rätten till finansiering 
från Europeiska unionens allmänna budget 
bör därför begränsas till sådana europeiska 
politiska partier som har minst en 
företrädare i Europaparlamentet eller 
uppnådde en miniminivå vad gäller 
väljarstödet i ett betydande antal 
medlemsstater vid det senaste valet till 
Europaparlamentet, och till sådana 
europeiska politiska stiftelser som är 
knutna till ett europeiskt politiskt parti med 
minst en företrädare i Europaparlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 51
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Rätten till finansiering från (12) Rätten till finansiering från 



PE504.068v01-00 12/177 AM\924360SV.doc

SV

Europeiska unionens allmänna budget bör 
förbehållas sådana europeiska politiska 
partier och stiftelser som erkänts i och 
erhållit europeisk rättslig ställning. Det är 
viktigt att kraven för att erkännas som ett 
europeiskt politiskt parti inte är orimliga 
utan relativt enkelt kan uppfyllas av 
välorganiserade och seriösa 
gränsöverskridande sammanslutningar av 
politiska partier, fysiska personer eller 
bådadera, men samtidigt är det nödvändigt 
att inrätta proportionerliga kriterier för 
tilldelningen av EU-budgetens begränsade
resurser, utifrån objektiva bevis för partiets 
europeiska ambitionsnivå och faktiska 
väljarstöd. Sådana kriterier bör bygga på 
resultaten från valen till 
Europaparlamentet, där europeiska 
politiska partier måste delta enligt den här 
förordningen, eftersom detta ger insikt om 
väljarstödet för ett givet parti. Detta bygger 
på Europaparlamentets roll som direkt 
företrädare för unionsmedborgarna i 
enlighet med artikel 10.2 i fördraget om 
Europeiska unionen, samt målsättningen
att de europeiska politiska partierna till 
fullo ska delta i den politiska processen i 
EU som aktiva aktörer i en representativ 
demokrati för att effektivt uttrycka 
unionsmedborgarnas åsikter, ståndpunkter 
och politiska vilja. Rätten till finansiering 
från Europeiska unionens allmänna budget 
bör därför begränsas till sådana europeiska 
politiska partier som har minst en 
företrädare i Europaparlamentet och sådana 
europeiska politiska stiftelser är knutna till 
ett europeiskt politiskt parti med minst en 
företrädare i Europaparlamentet.

Europeiska unionens allmänna budget bör 
förbehållas registrerade europeiska 
politiska partier och stiftelser. Det är 
viktigt att kraven för att erkännas som ett 
europeiskt politiskt parti inte är orimliga 
utan relativt enkelt kan uppfyllas av 
välorganiserade och seriösa 
gränsöverskridande sammanslutningar av 
politiska partier, fysiska personer eller 
bådadera, men samtidigt är det nödvändigt 
att inrätta kriterier för tilldelningen av 
EU-budgetens resurser, utifrån objektiva 
bevis för partiets europeiska ambitionsnivå 
och faktiska väljarstöd. Sådana kriterier 
bör bygga på resultaten från valen till 
Europaparlamentet, där europeiska 
politiska partier måste delta enligt den här 
förordningen, eftersom detta ger insikt om 
väljarstödet för ett givet parti. Detta bygger 
på Europaparlamentets roll som direkt 
företrädare för unionsmedborgarna i 
enlighet med artikel 10.2 i fördraget om 
Europeiska unionen, samt på de europeiska 
politiska partiernas vilja att till fullo delta i 
den politiska processen i EU som aktiva 
aktörer i en representativ demokrati för att 
effektivt uttrycka unionsmedborgarnas 
åsikter, ståndpunkter och politiska vilja. 
Rätten till finansiering från Europeiska 
unionens allmänna budget bör därför 
begränsas till sådana europeiska politiska 
partier som har minst en företrädare i 
Europaparlamentet och sådana europeiska 
politiska stiftelser är knutna till ett 
europeiskt politiskt parti med minst en 
företrädare i Europaparlamentet.

Or. de

Ändringsförslag 52
Andrew Duff

Förslag till förordning
Skäl 13
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att öka insynen i EU:s 
finansiering av politiska partier och 
förebygga missbruk av 
finansieringsbestämmelserna ska en 
ledamot av Europaparlamentet med 
avseende på finansieringen anses vara 
medlem av endast ett europeiskt politiskt 
parti, i förekommande fall det europeiska 
parti till vilket ledamotens nationella eller 
regionala politiska parti är knutet den sista 
ansökningsdagen.

(13) För att öka insynen i erkännandet och 
finansieringen av europeiska politiska 
partier och förebygga missbruk av 
finansieringsbestämmelserna ska en 
ledamot av Europaparlamentet med 
avseende på finansieringen anses vara 
medlem av endast ett europeiskt politiskt 
parti, i förekommande fall det europeiska 
parti till vilket ledamotens nationella eller 
regionala politiska parti är knutet den sista 
ansökningsdagen.
(Flyttas till skäl 11a)

Or. en

Ändringsförslag 53
György Schöpflin, József Szájer

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Många medlemsstater ger donationer 
till nationella politiska partier och 
politiska stiftelser en förmånlig 
skattebehandling, både med avseende på 
mottagaren och donatorn. Eftersom de 
europeiska politiska partierna och 
stiftelserna bör kunna bygga upp egna 
medel är det viktigt att den förmånligare 
skattebehandlingen automatiskt beviljas 
även europeiska politiska partier, 
europeiska politiska stiftelser och deras 
donatorer vid donationer inom landet 
eller över gränserna.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 54
Andrew Duff

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Europeiska politiska partier bör kunna 
finansiera valkampanjen i samband med 
val till Europaparlamentet, men 
finansieringen och begränsningarna av 
utgifterna för partier och kandidater i 
sådana val bör omfattas av de regler som 
är tillämpliga i de enskilda 
medlemsstaterna. För att öka allmänhetens 
politiska medvetenhet i EU-frågor och 
främja insynen i den europeiska 
valprocessen bör de europeiska politiska 
partierna i samband med valen till 
Europaparlamentet uppmanas att informera 
allmänheten om sina inbördes kopplingar 
och kopplingarna till nationella politiska 
partier och kandidater.

(17) Europeiska politiska partier bör kunna 
finansiera valkampanjer i samband med val 
till Europaparlamentet, men finansieringen 
och begränsningarna av utgifterna för 
partier och kandidater i sådana val bör 
anges i delegerade akter. För att öka 
allmänhetens politiska medvetenhet i 
EU-frågor och främja insynen i den 
europeiska valprocessen bör de europeiska 
politiska partierna i samband med valen till 
Europaparlamentet uppmanas att informera 
allmänheten om sina inbördes kopplingar 
och kopplingarna till nationella politiska 
partier och kandidater.

Or. en

Ändringsförslag 55
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Europeiska politiska partier bör kunna 
finansiera valkampanjen i samband med 
val till Europaparlamentet, men 
finansieringen och begränsningarna av 
utgifterna för partier och kandidater i 
sådana val bör omfattas av de regler som är 
tillämpliga i de enskilda medlemsstaterna. 
För att öka allmänhetens politiska 
medvetenhet i EU-frågor och främja 
insynen i den europeiska valprocessen bör 
de europeiska politiska partierna i samband 

(17) Europeiska politiska partier bör kunna 
finansiera sina egna valkampanjer i 
samband med val till Europaparlamentet, 
men finansieringen och begränsningarna av 
utgifterna för partier och kandidater i 
sådana val bör omfattas av de regler som är 
tillämpliga i de enskilda medlemsstaterna. 
För att öka allmänhetens politiska 
medvetenhet i EU-frågor och främja 
insynen i den europeiska valprocessen bör 
de europeiska politiska partierna i samband 
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med valen till Europaparlamentet 
uppmanas att informera allmänheten om 
sina inbördes kopplingar och kopplingarna 
till nationella politiska partier och 
kandidater.

med valen till Europaparlamentet 
uppmanas att informera allmänheten om 
sina inbördes kopplingar och kopplingarna 
till nationella politiska partier och 
kandidater.

Or. de

Ändringsförslag 56
Andrew Duff

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Europeiska politiska partier bör 
kunna finansiera valkampanjer i 
samband med folkomröstningar som hålls 
i en eller flera medlemsstater och som 
direkt rör EU-relaterade frågor, men 
finansieringen och begränsningarna av 
utgifterna för partier och kandidater i 
sådana folkomröstningskampanjer bör 
anges i delegerade akter.

Or. en

Ändringsförslag 57
Andrew Duff

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Europeiska politiska partier bör 
varken direkt eller indirekt finansiera andra 
politiska partier och i synnerhet inte 
nationella partier eller kandidater. Inte 
heller bör Europeiska politiska stiftelser 
direkt eller indirekt finansiera europeiska 
eller nationella politiska partier eller 
kandidater. Europeiska politiska partier och 

(18) Europeiska politiska partier bör 
varken direkt eller indirekt finansiera andra 
politiska partier och i synnerhet inte 
nationella partier eller kandidater. Inte 
heller bör europeiska politiska stiftelser 
direkt eller indirekt finansiera europeiska 
eller nationella politiska partier eller 
kandidater. Europeiska politiska partier och 
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deras stiftelser bör dessutom inte heller 
finansiera kampanjer i samband med
nationella folkomröstningar. Dessa 
principer bygger på förklaring nr 11 om
artikel 191 i fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskaperna, vilken 
fogades till Nicefördragets slutakt.

deras stiftelser bör inte heller finansiera 
nationella, regionala eller lokala
folkomröstningskampanjer som inte berör 
EU-relaterade frågor. 

Or. en

Ändringsförslag 58
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Europeiska politiska partier bör 
varken direkt eller indirekt finansiera andra 
politiska partier och i synnerhet inte 
nationella partier eller kandidater. Inte 
heller bör Europeiska politiska stiftelser 
direkt eller indirekt finansiera europeiska 
eller nationella politiska partier eller 
kandidater. Europeiska politiska partier och 
deras stiftelser bör dessutom inte heller 
finansiera kampanjer i samband med 
nationella folkomröstningar. Dessa 
principer bygger på förklaring nr 11 om 
artikel 191 i fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskaperna, vilken fogades 
till Nicefördragets slutakt.

(18) Europeiska politiska partier bör 
varken direkt eller indirekt få finansiera 
andra politiska partier och i synnerhet inte 
nationella partier eller kandidater. Inte 
heller bör Europeiska politiska stiftelser 
direkt eller indirekt få finansiera 
europeiska eller nationella politiska partier 
eller kandidater. Europeiska politiska 
partier och deras stiftelser bör dessutom 
inte heller få finansiera kampanjer i 
samband med folkomröstningar på 
nationell eller regional nivå som 
uteslutande avser nationella eller 
regionala frågor. Dessa principer bygger 
på förklaring nr 11 om artikel 191 i 
fördraget om upprättandet av Europeiska 
gemenskaperna, vilken fogades till 
Nicefördragets slutakt.

Or. de

Ändringsförslag 59
Andrew Duff

Förslag till förordning
Skäl 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Av öppenhetsskäl och för att skärpa 
kontrollerna av och det demokratiska 
ansvarstagandet hos europeiska politiska 
partier och stiftelser bör uppgifter av 
väsentligt allmänt intresse offentliggöras, 
däribland uppgifter om stadgar, 
medlemskap, finansiella bestämmelser, 
donatorer och donationer, [partistöd] och 
bidrag från Europeiska unionens allmänna 
budget samt upplysningar om 
Europaparlamentets beslut avseende 
registrering, finansiering och sanktioner. 
Ett regelverk som ska se till att dessa 
upplysningar offentliggörs är den mest 
effektiva metoden för att främja likvärdiga 
förutsättningar och lojal konkurrens mellan 
olika politiska läger och bevara öppna, 
insynsvänliga och demokratiska beslut och 
val för att därmed öka allmänhetens och 
väljarnas förtroende för den europeiska 
representativa demokratin och även 
generellt förebygga korruption och 
maktmissbruk. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen bör 
skyldigheten att offentliggöra fysiska 
personers identitet inte tillämpas på 
medlemmar av ett europeiskt politiskt 
parti som inte uttryckligen tillåtit detta 
och inte heller på donationer som uppgår 
till eller ligger under 1 000 euro per år och 
donator. Proportionalitetsprincipen kräver 
likaledes att uppgifter om donationer 
offentliggörs årligen, utom under 
valkampanjer vid val till 
Europaparlamentet eller avseende 
donationer som överstiger 12 000 euro, 
som istället bör offentliggöras snarast.

(19) Av öppenhetsskäl och för att skärpa 
kontrollerna av och det demokratiska 
ansvarstagandet hos europeiska politiska 
partier och stiftelser bör uppgifter av 
väsentligt allmänt intresse offentliggöras, 
däribland uppgifter om stadgar, 
medlemskap, finansiella bestämmelser, 
donatorer och donationer, [partistöd] och 
bidrag från Europeiska unionens allmänna 
budget samt upplysningar om 
Europaparlamentets beslut avseende 
registrering, finansiering och sanktioner. 
Ett regelverk som ska se till att dessa 
upplysningar offentliggörs är den mest 
effektiva metoden för att främja likvärdiga 
förutsättningar och lojal konkurrens mellan 
olika politiska läger och bevara öppna, 
insynsvänliga och demokratiska beslut och 
val för att därmed öka allmänhetens och 
väljarnas förtroende för den europeiska 
representativa demokratin och även 
generellt förebygga korruption och 
maktmissbruk. Partierna bör vara skyldiga 
att offentliggöra identiteten på sina 
tjänstemän och på de donatorer som 
donerat 5 000 euro eller mer per år. 
Proportionalitetsprincipen kräver likaledes 
att uppgifter om donationer offentliggörs 
årligen, utom under valkampanjer vid val 
till Europaparlamentet eller avseende 
donationer som överstiger 12 000 euro, 
som istället bör offentliggöras snarast.

Or. en
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Ändringsförslag 60
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Av öppenhetsskäl och för att skärpa 
kontrollerna av och det demokratiska 
ansvarstagandet hos europeiska politiska 
partier och stiftelser bör uppgifter av 
väsentligt allmänt intresse offentliggöras, 
däribland uppgifter om stadgar, 
medlemskap, finansiella bestämmelser, 
donatorer och donationer, [partistöd] och 
bidrag från Europeiska unionens allmänna 
budget samt upplysningar om 
Europaparlamentets beslut avseende 
registrering, finansiering och sanktioner. 
Ett regelverk som ska se till att dessa 
upplysningar offentliggörs är den mest 
effektiva metoden för att främja likvärdiga 
förutsättningar och lojal konkurrens mellan 
olika politiska läger och bevara öppna, 
insynsvänliga och demokratiska beslut och 
val för att därmed öka allmänhetens och 
väljarnas förtroende för den europeiska 
representativa demokratin och även 
generellt förebygga korruption och 
maktmissbruk. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen bör 
skyldigheten att offentliggöra fysiska 
personers identitet inte tillämpas på
medlemmar av ett europeiskt politiskt parti 
som inte uttryckligen tillåtit detta och inte 
heller på donationer som uppgår till eller 
ligger under 1 000 euro per år och donator.
Proportionalitetsprincipen kräver 
likaledes att uppgifter om donationer 
offentliggörs årligen, utom under 
valkampanjer vid val till 
Europaparlamentet eller avseende 
donationer som överstiger 12 000 euro, 
som istället bör offentliggöras snarast.

(19) Av öppenhetsskäl och för att skärpa 
kontrollerna av och det demokratiska 
ansvarstagandet hos europeiska politiska 
partier och stiftelser bör uppgifter av 
väsentligt allmänt intresse offentliggöras, 
däribland stadgar, program med partiets 
grundläggande krav, mål och värden, 
årsredovisningar, donatorer och 
donationer, [partistöd] och bidrag från 
Europeiska unionens allmänna budget samt 
upplysningar om partiets medlemmar och 
medlemssiffror och om
Europaparlamentets beslut avseende 
registrering, finansiering och sanktioner. 
Ett regelverk som ska se till att dessa 
upplysningar offentliggörs är den mest 
effektiva metoden för att främja likvärdiga 
förutsättningar och lojal konkurrens mellan 
olika politiska läger och bevara öppna, 
insynsvänliga och demokratiska beslut och 
val för att därmed öka allmänhetens och 
väljarnas förtroende för den europeiska 
representativa demokratin och även 
generellt förebygga korruption och 
maktmissbruk. Det bör inte föreligga 
någon skyldighet att offentliggöra 
identiteten för fysiska personer som är 
medlemmar av ett europeiskt politiskt 
parti. Donationer som uppgår till eller 
ligger över 500 euro per år och donator bör 
offentliggöras. Uppgifter om donationer 
bör offentliggöras halvårsvis. Under 
valkampanjer vid val till 
Europaparlamentet och avseende 
donationer som överstiger 2 000 euro bör 
det finnas en skyldighet att offentliggöra 
uppgifterna snarast.

Or. de
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Ändringsförslag 61
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Av öppenhetsskäl och för att skärpa 
kontrollerna av och det demokratiska 
ansvarstagandet hos europeiska politiska 
partier och stiftelser bör uppgifter av 
väsentligt allmänt intresse offentliggöras, 
däribland uppgifter om stadgar, 
medlemskap, finansiella bestämmelser, 
donatorer och donationer, [partistöd] och 
bidrag från Europeiska unionens allmänna 
budget samt upplysningar om 
Europaparlamentets beslut avseende 
registrering, finansiering och sanktioner. 
Ett regelverk som ska se till att dessa 
upplysningar offentliggörs är den mest 
effektiva metoden för att främja likvärdiga 
förutsättningar och lojal konkurrens mellan 
olika politiska läger och bevara öppna, 
insynsvänliga och demokratiska beslut och 
val för att därmed öka allmänhetens och 
väljarnas förtroende för den europeiska 
representativa demokratin och även 
generellt förebygga korruption och 
maktmissbruk. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen bör skyldigheten 
att offentliggöra fysiska personers identitet 
inte tillämpas på medlemmar av ett
europeiskt politiskt parti som inte 
uttryckligen tillåtit detta och inte heller på 
donationer som uppgår till eller ligger 
under 1 000 euro per år och donator. 
Proportionalitetsprincipen kräver likaledes 
att uppgifter om donationer offentliggörs 
årligen, utom under valkampanjer vid val 
till Europaparlamentet eller avseende 
donationer som överstiger 12 000 euro, 
som istället bör offentliggöras snarast.

(19) Av öppenhetsskäl och för att skärpa 
kontrollerna av och det demokratiska 
ansvarstagandet hos europeiska politiska 
partier och stiftelser bör uppgifter av 
väsentligt allmänt intresse offentliggöras, 
däribland uppgifter om stadgar, 
medlemskap, finansiella bestämmelser, 
donatorer och donationer, [partistöd] och 
bidrag från Europeiska unionens allmänna 
budget samt upplysningar om 
Europaparlamentets beslut avseende 
registrering, finansiering och sanktioner. 
Ett regelverk som ska se till att dessa 
upplysningar offentliggörs är den mest 
effektiva metoden för att främja likvärdiga 
förutsättningar och lojal konkurrens mellan 
olika politiska läger och bevara öppna, 
insynsvänliga och demokratiska beslut och 
val för att därmed öka allmänhetens och 
väljarnas förtroende för den europeiska 
representativa demokratin och även 
generellt förebygga korruption och 
maktmissbruk. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen bör skyldigheten 
att offentliggöra fysiska personers identitet 
inte tillämpas på medlemmar av ett 
europeiskt politiskt parti som inte 
uttryckligen tillåtit detta och inte heller på 
donationer som uppgår till eller ligger 
under 1 000 euro per år och donator. 
Proportionalitetsprincipen kräver likaledes 
att uppgifter om donationer offentliggörs 
årligen, utom under valkampanjer vid val 
till Europaparlamentet eller avseende 
donationer som överstiger 2 000 euro, som 
istället bör offentliggöras snarast.

Or. en
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Ändringsförslag 62
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 45/2001 av den 
18 december 2000 om skydd för enskilda 
då gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter är 
tillämplig när Europaparlamentet och 
kommittén bestående av oavhängiga 
personer behandlar personuppgifter enligt 
denna förordning.

(21) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 45/2001 av den 
18 december 2000 om skydd för enskilda 
då gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter är 
tillämplig när de europeiska institutioner 
som registrerar europeiska politiska 
partier och europeiska politiska stiftelser 
samt kontrollerar dessa behandlar 
personuppgifter enligt denna förordning.

Or. de

Ändringsförslag 63
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Med tanke på rättssäkerheten bör det 
förtydligas att Europaparlamentet, de 
europeiska politiska partierna och 
stiftelserna, de behöriga nationella 
myndigheter som kontrollerar 
finansieringen av de europeiska politiska 
parterna och stiftelserna samt övriga 
berörda tredje parter som det hänvisas till 
eller som omfattas av denna förordning är 
att betrakta som registeransvariga i den 
mening som avses i förordning (EG) 
nr 45/2001 eller i direktiv 95/46/EG. Det 
bör också anges hur länge det ska vara 

(23) Med tanke på rättssäkerheten bör det 
förtydligas att Europaparlamentet, de 
europeiska politiska partierna och 
stiftelserna, de behöriga nationella 
myndigheter som kontrollerar 
finansieringen av de europeiska politiska 
parterna och stiftelserna samt övriga 
berörda tredje parter som det hänvisas till 
eller som omfattas av denna förordning är 
att betrakta som registeransvariga i den 
mening som avses i förordning (EG) 
nr 45/2001 eller i direktiv 95/46/EG. Det 
bör också anges hur länge det bör vara 
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tillåtet att spara personuppgifter som 
samlats in för att säkerställa att 
finansieringen av de europeiska politiska 
partierna och stiftelserna skett på ett 
lagligt, riktigt och öppet sätt samt för att 
kontrollera partitillhörigheten i de 
europeiska politiska partierna. I egenskap 
av registeransvariga ska 
Europaparlamentet, de europeiska politiska 
parterna och stiftelserna, de behöriga 
nationella myndigheterna samt övriga 
berörda tredje parter vidta alla åtgärder 
som krävs för att fullgöra skyldigheterna 
enligt förordning (EG) nr 45/2001 och 
direktiv 95/46/EG, i synnerhet med 
avseende på laglig behandling, säkerhet i 
behandlingen, tillhandahållande av 
information och de registrerades rätt att få 
tillgång till sina personuppgifter, korrigera 
dem eller få dem strukna.

tillåtet att spara personuppgifter som 
samlats in i samband med dokumentation 
av donationer för att säkerställa att 
finansieringen av de europeiska politiska 
partierna och stiftelserna skett på ett 
lagligt, riktigt och öppet sätt samt för att 
kontrollera partitillhörigheten i de 
europeiska politiska partierna. I egenskap 
av registeransvariga ska 
Europaparlamentet, de europeiska politiska 
parterna och stiftelserna, de behöriga 
nationella myndigheterna samt övriga 
berörda tredje parter vidta alla åtgärder 
som krävs för att fullgöra skyldigheterna 
enligt förordning (EG) nr 45/2001 och 
direktiv 95/46/EG, i synnerhet med 
avseende på laglig behandling, säkerhet i 
behandlingen, tillhandahållande av 
information och de registrerades rätt att få 
tillgång till sina personuppgifter, korrigera 
dem eller få dem strukna.

Or. de

Ändringsförslag 64
Louis Michel

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Särskilda regler och bestämmelser ska 
fastställas för den årliga fördelningen av 
tillgängliga medel ur Europeiska unionens 
allmänna budget med hänsyn å ena sidan 
till antalet mottagare och å andra sidan till 
hur stor andel folkvalda ledamöter i 
Europaparlamentet som företräder de 
mottagande europeiska politiska partierna 
och stiftelserna. Bestämmelserna ska säkra 
öppenhet, redovisning, revision och god 
ekonomistyrning inom de europeiska 
politiska partierna och deras stiftelser, 
bestämmelser om revision i 
Europaparlamentet och revisionsrätten 

(25) Särskilda regler och bestämmelser ska 
fastställas för den årliga fördelningen av 
tillgängliga medel ur Europeiska unionens 
allmänna budget med hänsyn å ena sidan 
till antalet mottagare och å andra sidan till 
hur stor andel folkvalda ledamöter i 
Europaparlamentet som företräder de 
mottagande europeiska politiska partierna 
och stiftelserna. Bestämmelserna ska säkra 
öppenhet, redovisning, revision och god 
ekonomistyrning inom de europeiska 
politiska partierna och deras stiftelser, 
bestämmelser om revision som utförs av 
dels Europaparlamentet, dels den 
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samt proportionerliga sanktioner, även för 
det fall ett europeiskt politiskt parti eller en 
europeisk politisk stiftelse skulle överträda 
bestämmelserna om Europeiska unionens 
grundläggande värderingar.

gemensamma kommittén bestående av 
Europaparlamentet och revisionsrätten 
samt proportionerliga sanktioner, även för 
det fall ett europeiskt politiskt parti eller en 
europeisk politisk stiftelse skulle överträda 
bestämmelserna om Europeiska unionens 
grundläggande värderingar.

Or. fr

Ändringsförslag 65
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Särskilda regler och bestämmelser ska 
fastställas för den årliga fördelningen av 
tillgängliga medel ur Europeiska unionens 
allmänna budget med hänsyn å ena sidan 
till antalet mottagare och å andra sidan till 
hur stor andel folkvalda ledamöter i 
Europaparlamentet som företräder de 
mottagande europeiska politiska partierna 
och stiftelserna. Bestämmelserna ska säkra 
öppenhet, redovisning, revision och god 
ekonomistyrning inom de europeiska 
politiska partierna och deras stiftelser, 
bestämmelser om revision i 
Europaparlamentet och revisionsrätten 
samt proportionerliga sanktioner, även för 
det fall ett europeiskt politiskt parti eller en 
europeisk politisk stiftelse skulle överträda 
bestämmelserna om Europeiska unionens 
grundläggande värderingar.

(25) Särskilda regler och bestämmelser ska 
fastställas för den årliga fördelningen av 
tillgängliga medel ur Europeiska unionens 
allmänna budget med hänsyn å ena sidan 
till antalet mottagare och å andra sidan till 
hur stor andel folkvalda ledamöter i 
Europaparlamentet som företräder de 
mottagande europeiska politiska partierna 
och stiftelserna. Bestämmelserna ska säkra 
öppenhet, redovisning, revision och god 
ekonomistyrning inom de europeiska 
politiska partierna och deras stiftelser, 
bestämmelser om revision i Europeiska
revisionsrätten samt proportionerliga 
sanktioner, för det fall ett europeiskt 
politiskt parti eller en europeisk politisk 
stiftelse skulle överträda Europeiska 
unionens finansiella bestämmelser.

Or. de
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Ändringsförslag 66
Andrew Duff

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Särskilda regler och bestämmelser ska 
fastställas för den årliga fördelningen av 
tillgängliga medel ur Europeiska unionens 
allmänna budget med hänsyn å ena sidan 
till antalet mottagare och å andra sidan till 
hur stor andel folkvalda ledamöter i 
Europaparlamentet som företräder de 
mottagande europeiska politiska partierna 
och stiftelserna. Bestämmelserna ska säkra 
öppenhet, redovisning, revision och god 
ekonomistyrning inom de europeiska 
politiska partierna och deras stiftelser, 
bestämmelser om revision i 
Europaparlamentet och revisionsrätten 
samt proportionerliga sanktioner, även för 
det fall ett europeiskt politiskt parti eller en 
europeisk politisk stiftelse skulle överträda 
bestämmelserna om Europeiska unionens 
grundläggande värderingar.

(25) Särskilda regler och bestämmelser ska 
fastställas för den årliga fördelningen av 
tillgängliga medel ur Europeiska unionens 
allmänna budget med hänsyn å ena sidan 
till antalet mottagare och å andra sidan till 
hur stor andel folkvalda ledamöter i 
Europaparlamentet som företräder de 
mottagande europeiska politiska partierna 
och stiftelserna. Bestämmelserna ska säkra 
öppenhet, redovisning, revision och god 
ekonomistyrning inom de europeiska 
politiska partierna och deras stiftelser, 
bestämmelser om revision i 
Europaparlamentet och revisionsrätten 
samt proportionerliga sanktioner, även för 
det fall ett europeiskt politiskt parti eller en 
europeisk politisk stiftelse skulle överträda 
bestämmelserna om Europeiska unionens 
grundläggande värderingar. 
Europaparlamentet bör inrätta en 
rådgivande kommitté med oberoende 
framstående personer. 

Or. en

Ändringsförslag 67
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Europaparlamentet bör regelbundet 
kontrollera att de villkor och krav som 
ställts i samband med registrering och 
finansiering av europeiska politiska partier 
eller stiftelser även fortsättningsvis är 

(26) Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning bör regelbundet 
kontrollera att de villkor och krav som 
ställts i samband med registrering och 
finansiering av europeiska politiska partier 
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uppfyllda. Kontrollerna bör göras årligen 
eller på motiverad begäran från en fysisk 
eller juridisk person. Beslut som avser 
respekten för unionens grundläggande 
värderingar bör fattas enligt ett särskilt 
förfarande och i samråd med en kommitté 
bestående av oavhängiga personer.

eller stiftelser även fortsättningsvis är 
uppfyllda. Kontrollerna bör göras årligen 
eller på motiverad begäran från en fysisk 
eller juridisk person. Beslut som avser 
respekten för unionens grundläggande 
värderingar bör fattas enligt ett särskilt 
förfarande och i samråd med en kommitté 
bestående av oavhängiga personer.

Or. en

Motivering

Europaparlamentet är ett politiskt organ och lämpar sig därför inte för uppgiften att 
registrera politiska partier, utvärdera verksamhet, utkräva böter eller begära upplösning. 
Sådana uppgifter bör utföras av ett icke-politiskt organ som har den tekniska och rättsliga 
expertis som krävs för att utföra dem.

Ändringsförslag 68
Andrew Duff

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Europaparlamentet bör regelbundet 
kontrollera att de villkor och krav som 
ställts i samband med registrering och 
finansiering av europeiska politiska partier 
eller stiftelser även fortsättningsvis är 
uppfyllda. Kontrollerna bör göras årligen 
eller på motiverad begäran från en fysisk 
eller juridisk person. Beslut som avser 
respekten för unionens grundläggande 
värderingar bör fattas enligt ett särskilt 
förfarande och i samråd med en kommitté 
bestående av oavhängiga personer.

(26) Europaparlamentet bör regelbundet 
kontrollera att de villkor och krav som 
ställts i samband med registrering och 
finansiering av europeiska politiska partier 
eller stiftelser även fortsättningsvis är 
uppfyllda. Kontrollerna bör göras 
regelbundet och på motiverad begäran från 
en fysisk eller juridisk person. Parlamentet 
bör offentliggöra sin kontroll tillsammans 
med alla relevanta handlingar som det 
erhållit av de politiska partierna. Beslut 
som avser respekten för unionens 
grundläggande värderingar bör fattas enligt 
ett särskilt förfarande och i samråd med en 
kommitté bestående av oavhängiga 
personer.

Or. en
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Ändringsförslag 69
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Europaparlamentet bör regelbundet 
kontrollera att de villkor och krav som 
ställts i samband med registrering och 
finansiering av europeiska politiska partier 
eller stiftelser även fortsättningsvis är 
uppfyllda. Kontrollerna bör göras årligen 
eller på motiverad begäran från en fysisk 
eller juridisk person. Beslut som avser 
respekten för unionens grundläggande 
värderingar bör fattas enligt ett särskilt 
förfarande och i samråd med en kommitté 
bestående av oavhängiga personer.

(26) Europaparlamentet bör regelbundet 
kontrollera att de villkor och krav som 
ställts i samband med registrering och 
finansiering av europeiska politiska partier 
eller stiftelser även fortsättningsvis är 
uppfyllda. Kontrollerna bör göras årligen 
eller på motiverad begäran från en fysisk 
eller juridisk person. Beslut som avser 
respekten för unionens grundläggande 
värderingar bör fattas enligt ett särskilt 
förfarande och i samråd med en 
rådgivande kommitté bestående av 
kompetenta experter på partireglering och 
valförfaranden från medlemsstaterna 
(den rådgivande kommittén för 
regleringen av europeiska partier). Beslut 
om att bevilja eller återkalla statusen som 
europeiskt politiskt parti eller europeisk 
politisk stiftelse kan överklagas vid 
Europeiska unionens domstol i enlighet 
med artikel 263 i EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 70
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Europaparlamentet bör regelbundet 
kontrollera att de villkor och krav som 
ställts i samband med registrering och
finansiering av europeiska politiska partier 
eller stiftelser även fortsättningsvis är 
uppfyllda. Kontrollerna bör göras årligen 

(26) Europeiska revisionsrätten bör i sin 
roll som oberoende väktare av 
unionsmedborgarnas finansiella intressen 
och inom ramen för sina uppgifter 
regelbundet kontrollera att de villkor och 
krav som ställts i samband med 
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eller på motiverad begäran från en fysisk 
eller juridisk person. Beslut som avser 
respekten för unionens grundläggande 
värderingar bör fattas enligt ett särskilt 
förfarande och i samråd med en kommitté 
bestående av oavhängiga personer.

finansiering av europeiska politiska partier 
eller stiftelser även fortsättningsvis är 
uppfyllda och att motsvarande finansiella 
medel har använts, dokumenterats och 
rapporterats av partierna och stiftelserna 
på lagenligt och föreskrivet sätt. 
Kontrollerna bör göras årligen eller på 
motiverad begäran från en fysisk eller 
juridisk person.
Beslut som avser respekten för unionens 
grundläggande värderingar och som kan 
leda till ett juridiskt bindande 
frånkännande av en registrering och av 
den rättsliga ställningen som europeiskt 
politiskt parti eller europeisk politisk 
stiftelse bör – på grund av det särskilda 
värdet av att skydda mötes- och 
föreningsfriheten, som garanteras i 
artikel 12.1 i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna –
fattas enligt ett särskilt förfarande för vilket 
Europeiska unionens domstol ansvarar.

Or. de

Ändringsförslag 71
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Tekniskt stöd från 
Europaparlamentet till europeiska 
politiska partier bör lämnas enligt 
likabehandlingsprincipen, faktureras och 
betalas samt utgöra föremål för en 
regelbunden offentlig rapport.

(27) Tekniskt stöd från de europeiska 
institutionerna till europeiska politiska 
partier bör lämnas enligt 
likabehandlingsprincipen, faktureras och 
betalas samt utgöra föremål för en 
regelbunden offentlig rapport från den 
berörda institutionen.

Or. de
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Ändringsförslag 72
György Schöpflin, József Szájer

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Tillämpningen av huvuddragen i 
denna förordning bör presenteras på en 
särskild webbsida och granskas i en årlig 
rapport från Europaparlamentet, vilken bör 
offentliggöras.

(28) Tillämpningen av huvuddragen i 
denna förordning bör presenteras på en 
särskild webbsida och granskas i en årlig 
rapport från Europaparlamentet, vilken bör 
offentliggöras både i tryckt form och på 
internet.

Or. en

Ändringsförslag 73
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) politiskt parti: en sammanslutning av 
medborgare vilken eftersträvar politiska 
mål.

(1) politiskt parti: en frivillig 
sammanslutning av medborgare som delar 
samma värderingar och som har rätt att 
delta i val till Europaparlamentet, vilken 
eftersträvar politiska mål.

Or. en

Ändringsförslag 74
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) politisk sammanslutning: ett 
strukturerat samarbete mellan politiska 
partier och/eller fysiska personer från 

(2) politisk sammanslutning: ett 
strukturerat samarbete mellan politiska 
partier från olika medlemsstater.
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olika medlemsstater.

Or. de

Ändringsförslag 75
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) politisk sammanslutning: ett 
strukturerat samarbete mellan politiska 
partier och/eller fysiska personer från olika 
medlemsstater.

(2) politisk sammanslutning: en
strukturerad allians mellan politiska 
partier och/eller fysiska personer från olika 
medlemsstater.

Or. es

Ändringsförslag 76
Andrew Duff

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) europeiskt politiskt parti: en politisk 
sammanslutning som eftersträvar politiska 
mål och är registrerad hos 
Europaparlamentet i enlighet med de 
villkor och förfaranden som fastställs i den 
här förordningen.

(3) europeiskt politiskt parti: en politisk 
sammanslutning som eftersträvar politiska 
mål genom att bedriva kampanjer för att 
erhålla röster och mandat i val till 
Europaparlamentet, genom att stödja 
kandidater till Europeiska kommissionen 
och genom att bedriva kampanjer i 
folkomröstningar om EU-relaterade 
frågor. Ett europeiskt politiskt parti ska 
vara registrerat hos Europaparlamentet i 
enlighet med de villkor och förfaranden 
som fastställs i den här förordningen.

Or. en
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Ändringsförslag 77
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) medlemsparti: ett politiskt parti eller 
en politisk sammanslutning som är 
medlem i ett europeiskt politiskt parti.

Or. de

Ändringsförslag 78
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) enskild medlem: en fysisk person som 
innehar direkt medlemskap i ett 
europeiskt politiskt parti, såvida dess 
stadgar tillåter detta.

Or. de

Ändringsförslag 79
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Fungera som en ram för att nationella 
politiska stiftelser, akademiker och andra 
berörda aktörer ska kunna arbeta 
tillsammans på europeisk nivå.

(d) Fungera som en ram för att nationella
och regionala politiska stiftelser, 
akademiker och andra berörda aktörer ska 
kunna arbeta tillsammans på europeisk 
nivå.

Or. es



PE504.068v01-00 30/177 AM\924360SV.doc

SV

Ändringsförslag 80
Andrew Duff

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) regionala parlament eller regionala 
församlingar: organ vars ledamöter 
antingen valts i regionala val eller är 
politiskt ansvariga inför en folkvald 
församling.

(5) regionala parlament eller regionala 
församlingar: organ med 
lagstiftningsbefogenheter enligt en 
medlemsstats konstitution som har 
meddelats Europaparlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 81
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) regionala parlament eller regionala 
församlingar: organ vars ledamöter 
antingen valts i regionala val eller är 
politiskt ansvariga inför en folkvald 
församling.

(5) regionala parlament eller regionala 
församlingar: organ på en territoriell nivå 
omedelbart under den statliga nivån vilket 
har lagstiftningsbefogenheter.

Or. de

Motivering

Denna definition har hämtats från den förklaring om regionalismen i Europa som antagits av 
Europeiska regionförsamlingen.

Ändringsförslag 82
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) regionala parlament eller regionala 
församlingar: organ vars ledamöter 
antingen valts i regionala val eller är 
politiskt ansvariga inför en folkvald 
församling.

(5) regionala parlament eller regionala 
församlingar: organ som har 
lagstiftningsbefogenheter enligt den 
nationella lagstiftning som de omfattas 
av, och som Europaparlamentet har 
informerats om.

Or. es

Ändringsförslag 83
Andrew Duff

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) donation: gåvor av kontanter eller in 
natura (varor eller tjänster) som medför en 
ekonomisk fördel för ett europeiskt 
politiskt parti eller en europeisk politisk 
stiftelse.

(7) donation: gåvor av kontanter eller in 
natura (varor eller tjänster) som medför en 
finansiell fördel för ett europeiskt politiskt 
parti eller en europeisk politisk stiftelse.

Or. en

Ändringsförslag 84
Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) donation: gåvor av kontanter eller in 
natura (varor eller tjänster) som medför en 
ekonomisk fördel för ett europeiskt 
politiskt parti eller en europeisk politisk 
stiftelse.

(7) donation: gåvor av kontanter eller in 
natura (varor eller tjänster) som medför en 
ekonomisk fördel för ett europeiskt 
politiskt parti eller en europeisk politisk 
stiftelse. Bidrag som avser anordnandet 
av gemensam verksamhet ska inte 
betraktas som donationer.
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Or. en

Ändringsförslag 85
Alain Lamassoure

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En sådan politisk sammanslutning som 
avses i artikel 2.2 får begära registrering av 
sina stadgar i egenskap av europeiskt 
politiskt parti hos Europaparlamentet om 
följande villkor är uppfyllda:

1. Ett sådant politiskt parti eller en sådan 
politisk sammanslutning som avses i 
artikel 2.1 och 2.2 får begära registrering 
av sina stadgar i egenskap av europeiskt 
politiskt parti hos Europaparlamentet om 
följande villkor är uppfyllda:

Or. fr

Ändringsförslag 86
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En sådan politisk sammanslutning som 
avses i artikel 2.2 får begära registrering av 
sina stadgar i egenskap av europeiskt 
politiskt parti hos Europaparlamentet om 
följande villkor är uppfyllda:

1. En sådan politisk sammanslutning som 
avses i artikel 2.2 får begära registrering av 
sina stadgar i egenskap av europeiskt 
politiskt parti hos Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning om följande villkor 
är uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 87
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led aa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Den är inte vinstdrivande.

Or. de

Motivering

Se ändringsförslag 102.

Ändringsförslag 88
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den företräds av ledamöter i 
Europaparlamentet eller i de nationella 
eller regionala parlamenten eller 
regionala församlingarna, i åtminstone en 
fjärdedel av medlemsstaterna, eller

utgår

har i åtminstone en fjärdedel av 
medlemsstaterna erhållit minst tre procent 
av rösterna i var och en av dessa 
medlemsstater i de senaste valen till 
Europaparlamentet.

Or. de

Motivering

Se ändringsförslag 101.

Ändringsförslag 89
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den företräds av ledamöter i 
Europaparlamentet eller i de nationella 
eller regionala parlamenten eller 
regionala församlingarna, i åtminstone en 
fjärdedel av medlemsstaterna, eller

(b) Den är sammansatt av 
medlemsorganisationer som är juridiskt 
erkända som partier eller som har 
tillåtelse att delta i val som partier på 
nationell eller regional nivå i åtminstone 
en fjärdedel av medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 90
Andrew Duff

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den företräds av ledamöter i 
Europaparlamentet eller i de nationella 
eller regionala parlamenten eller regionala 
församlingarna, i åtminstone en fjärdedel
av medlemsstaterna, eller

(b) Den företräds av ledamöter i 
Europaparlamentet eller i de nationella 
eller regionala parlamenten eller regionala 
församlingarna, i åtminstone en tredjedel
av medlemsstaterna, eller

Or. en

Ändringsförslag 91
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den företräds av ledamöter i 
Europaparlamentet eller i de nationella 
eller regionala parlamenten eller regionala 
församlingarna, i åtminstone en fjärdedel
av medlemsstaterna, eller

(b) Den företräds av ledamöter i 
Europaparlamentet eller i de nationella 
eller regionala parlamenten eller regionala 
församlingarna, i åtminstone en femtedel
av medlemsstaterna, eller

Or. de
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Ändringsförslag 92
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den företräds av ledamöter i 
Europaparlamentet eller i de nationella 
eller regionala parlamenten eller regionala 
församlingarna, i åtminstone en fjärdedel 
av medlemsstaterna, eller

(b) Den företräds av ledamöter i 
Europaparlamentet eller i de nationella 
eller regionala parlamenten eller regionala 
församlingarna, i åtminstone en fjärdedel 
av medlemsstaterna, och har 
lagstiftningsbefogenheter enligt den 
nationella lagstiftning som den omfattas 
av samt har meddelats till 
Europaparlamentet, eller

Or. es

Ändringsförslag 93
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

har i åtminstone en fjärdedel av 
medlemsstaterna erhållit minst tre procent 
av rösterna i var och en av dessa 
medlemsstater i de senaste valen till 
Europaparlamentet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 94
Manfred Weber

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

har i åtminstone en fjärdedel av 
medlemsstaterna erhållit minst tre procent 
av rösterna i var och en av dessa 
medlemsstater i de senaste valen till 
Europaparlamentet.

har i åtminstone en fjärdedel av 
medlemsstaterna erhållit minst tre procent 
av rösterna i var och en av dessa 
medlemsstater i det senaste valet till 
Europaparlamentet, eller

Or. de

Motivering

Logisk följd av ändringsförslaget till artikel 3.1 b andra stycket a (nytt).

Ändringsförslag 95
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

har i åtminstone en fjärdedel av 
medlemsstaterna erhållit minst tre procent 
av rösterna i var och en av dessa 
medlemsstater i de senaste valen till 
Europaparlamentet.

har i åtminstone en femtedel av 
medlemsstaterna erhållit minst tre procent 
av rösterna i var och en av dessa 
medlemsstater i det senaste valet till 
Europaparlamentet.

Or. de

Ändringsförslag 96
Manfred Weber

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

har nationellt erkända partier i 
åtminstone en tredjedel av 
medlemsstaterna.

Or. de
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Ändringsförslag 97
Zbigniew Ziobro

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den följer, i synnerhet i sitt program och 
sin verksamhet och genom sina företrädare, 
Europeiska unionens grundläggande 
värderingar såsom respekten för den 
mänskliga värdigheten, frihet, demokrati, 
jämställdhet, rättsstatsprincipen och 
respekten för de mänskliga rättigheterna, 
däribland rättigheterna för personer som 
tillhör minoriteter.

c) Den följer, i synnerhet i sitt program och 
sin verksamhet och genom sina företrädare, 
Europeiska unionens grundläggande 
värderingar såsom respekten för den 
mänskliga värdigheten, frihet, demokrati, 
jämställdhet, rättsstatsprincipen och 
respekten för de mänskliga rättigheterna, 
däribland troende personers rättigheter.

Or. pl

Ändringsförslag 98
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Den följer, i synnerhet i sitt program 
och sin verksamhet och genom sina 
företrädare, Europeiska unionens 
grundläggande värderingar såsom 
respekten för den mänskliga värdigheten, 
frihet, demokrati, jämställdhet, 
rättsstatsprincipen och respekten för de 
mänskliga rättigheterna, däribland skyddet 
av minoriteter.

(c) Den följer, i synnerhet i sitt program 
och sin verksamhet och genom sina 
företrädare, Europeiska unionens 
grundläggande värderingar såsom 
respekten för den mänskliga värdigheten, 
frihet, demokrati, jämställdhet, 
rättsstatsprincipen, respekten för de 
mänskliga rättigheterna, däribland skyddet 
av minoriteter, samt respekten för 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

Or. fr
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Ändringsförslag 99
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Den följer, i synnerhet i sitt program 
och sin verksamhet och genom sina 
företrädare, Europeiska unionens 
grundläggande värderingar såsom 
respekten för den mänskliga värdigheten, 
frihet, demokrati, jämställdhet, 
rättsstatsprincipen och respekten för de 
mänskliga rättigheterna, däribland skyddet 
av minoriteter.

(c) Den följer, i synnerhet i sitt program 
och sin verksamhet och genom sina 
företrädare, Europeiska unionens 
grundläggande värderingar såsom 
respekten för den mänskliga värdigheten, 
frihet, demokrati, jämställdhet, 
rättsstatsprincipen och respekten för de 
mänskliga rättigheterna, däribland de 
rättigheter som tillfaller vissa personer 
just för att de tillhör minoriteter.

Or. es

Ändringsförslag 100
Zbigniew Ziobro

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Den har deltagit i eller uttryckt sin 
avsikt att delta i kommande val till 
Europaparlamentet.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 101
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Den har deltagit i eller uttryckt sin 
avsikt att delta i kommande val till 
Europaparlamentet.

(d) Medlemspartier i den politiska 
sammanslutningen är företrädda i 
åtminstone en tredjedel av 
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medlemsstaterna och har deltagit i tidigare 
val till Europaparlamentet, det nationella 
parlamentet eller ett regionalt parlament.

Or. de

Ändringsförslag 102
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Den är inte vinstdrivande. utgår

Or. de

Motivering

Med hänsyn till systematiken är det lämpligt att reglera detta på ett annat ställe.

Ändringsförslag 103
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) För att fastställa antal enligt led b 
ska endast de medlemspartier beaktas som 
uppfyller kraven i artikel 4.

Or. de

Ändringsförslag 104
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ea (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Den måste garantera en jämn 
könsfördelning och lika möjligheter vid 
upprättandet av listor i samband med val.

Or. fi

Ändringsförslag 105
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Den måste säkerställa att båda könen 
är jämbördigt representerade i dess 
interna organ och på ett bindande sätt 
främja en jämn könsrepresentation och 
lika möjligheter vid upprättandet av listor 
i samband med val.

Or. de

Ändringsförslag 106
Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Den säkerställer balans mellan könen 
i sin partistämma och främjar en jämn 
könsrepresentation i sina ledningsorgan 
och vid upprättandet av listor i samband 
med val.

Or. en
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Ändringsförslag 107
Andrew Duff

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. En ledamot av Europaparlamentet, av 
ett nationellt eller regionalt parlament 
eller av en regional församling ska anses 
vara medlem av endast ett europeiskt 
politiskt parti, som i förekommande fall 
ska vara det europeiska parti till vilket 
ledamotens nationella eller regionala 
politiska parti är knutet.

Or. en

Ändringsförslag 108
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En politisk stiftelse får begära 
registrering av sina stadgar i egenskap av 
europeisk politisk stiftelse hos 
Europaparlamentet om följande villkor är 
uppfyllda:

2. En politisk stiftelse får begära 
registrering av sina stadgar i egenskap av 
europeisk politisk stiftelse hos Europeiska 
byrån för bedrägeribekämpning om 
följande villkor är uppfyllda:

Or. en

Ändringsförslag 109
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Den följer, i synnerhet i sitt program (c) Den följer, i synnerhet i sitt program 
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och sin verksamhet, Europeiska unionens 
grundläggande värderingar såsom 
respekten för den mänskliga värdigheten, 
frihet, demokrati, jämställdhet, 
rättsstatsprincipen och respekten för de 
mänskliga rättigheterna, däribland skyddet 
av minoriteter.

och sin verksamhet, Europeiska unionens 
grundläggande värderingar såsom 
respekten för den mänskliga värdigheten, 
frihet, demokrati, jämställdhet, 
rättsstatsprincipen och respekten för de 
mänskliga rättigheterna, däribland skyddet 
av minoriteter, och den har inte några 
religiösa eller etniska målsättningar.

Or. en

Ändringsförslag 110
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vid kontrollen av att villkoren i 
punkt 1 c avseende europeiska politiska 
partier och i punkt 2 c avseende 
europeiska politiska stiftelser är 
uppfyllda, ska principerna om opartiskhet 
och neutralitet tillämpas strikt, för att 
säkra största möjliga pluralism.

Or. pt

Ändringsförslag 111
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ett europeiskt politiskt parti får endast 
ha en europeisk politisk stiftelse knuten till 
sig. Den formella kopplingen mellan ett 
europeiskt politiskt parti och dess stiftelse 
måste beskrivas i bådas stadgar i enlighet 
med artikel 4.1 och artikel 5. Alla 
europeiska politiska partier och deras 

3. Ett europeiskt politiskt parti får endast 
ha en enda europeisk politisk stiftelse 
knuten till sig. Den formella kopplingen 
mellan ett europeiskt politiskt parti och 
dess stiftelse måste beskrivas i bådas 
stadgar i enlighet med artikel 4.1 och 
artikel 5. Alla europeiska politiska partier 
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stiftelser ska se till att partiets dagliga 
förvaltning, ledningsstruktur och 
ekonomiska förvaltning åtskiljs från 
stiftelsens.

och deras stiftelser ska se till att partiets 
dagliga förvaltning, ledningsstruktur och 
ekonomiska förvaltning åtskiljs från 
stiftelsens.

Or. de

Ändringsförslag 112
Andrew Duff

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Partibeteckningen, som även i kortform 
ska vara tydligt åtskild från redan 
befintliga europeiska politiska partiers 
beteckningar.

(a) Partibeteckningen liksom partiets 
emblem eller logotyp.

Or. en

Ändringsförslag 113
Marietta Giannakou

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Partibeteckningen, som även i kortform 
ska vara tydligt åtskild från redan 
befintliga europeiska politiska partiers 
beteckningar.

(a) Partibeteckningen, som även i kortform 
ska vara tydligt åtskild från redan 
befintliga europeiska politiska partiers 
beteckningar, liksom partiets särskilda 
logotyp och akronym.

Or. en

Ändringsförslag 114
Stanimir Ilchev
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Partibeteckningen, som även i kortform 
ska vara tydligt åtskild från redan 
befintliga europeiska politiska partiers 
beteckningar.

(a) Den unika partibeteckningen liksom 
partiets emblem eller logotyp, som inte får 
utgöras av några religiösa tecken eller 
symboler.

Or. en

Ändringsförslag 115
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Partiets associationsform, enligt 
rättsordningen i den medlemsstat i vilken 
partiet har sitt säte.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 116
Zita Gurmai

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Ett skriftligt politiskt program som 
fastställer partiets syften och 
målsättningar.

(d) En beskrivning av partiets syften och 
målsättningar.

Or. en

Ändringsförslag 117
Zita Gurmai
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Organ eller fysiska personer som i var 
och en av de berörda medlemsstaterna har 
befogenhet att rättsligt företräda partiet, i 
synnerhet för att förvärva eller avyttra fast 
och lös egendom samt föra talan inför 
domstolar och andra myndigheter.

(i) Organ eller folkvalda som i var och en 
av de berörda medlemsstaterna har 
befogenhet att rättsligt företräda partiet, i 
synnerhet för att förvärva eller avyttra fast 
och lös egendom samt föra talan inför 
domstolar och andra myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 118
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Upplösning av organet i egenskap av 
registrerat europeiskt politiskt parti.

utgår

Or. de

Motivering

Med hänsyn till systematiken är det lämpligt att reglera detta på ett annat ställe.

Ändringsförslag 119
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Upplösning av organet i egenskap av 
registrerat europeiskt politiskt parti.

(j) Avslutande av det strukturerade 
samarbetet mellan de politiska partierna 
och/eller de fysiska personerna i den 
politiska sammanslutningen enligt 
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artikel 2 led 2 i denna förordning.

Or. de

Ändringsförslag 120
Andrew Duff

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Formerna för anslutning, avgång och 
avstängning av partimedlemmar, med en 
bifogad förteckning över 
partimedlemmarna.

(a) Formerna för anslutning, avgång och 
avstängning av deras medlemspartier.

Or. en

Ändringsförslag 121
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Formerna för anslutning, avgång och 
avstängning av partimedlemmar, med en 
bifogad förteckning över 
partimedlemmarna.

(a) Formerna för anslutning, avgång och 
avstängning av medlemspartier och 
enskilda medlemmar, med en bifogad 
förteckning över partimedlemmarna.

Or. de

Ändringsförslag 122
Alain Lamassoure

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Formerna för anslutning, avgång och 
avstängning av partimedlemmar, med en 
bifogad förteckning över 
partimedlemmarna.

(a) Formerna för anslutning, avgång och 
avstängning av partimedlemmar, med en 
bifogad förteckning över partiets 
medlemsorganisationer.

Or. fr

Ändringsförslag 123
Manfred Weber

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Formerna för anslutning, avgång och 
avstängning av partimedlemmar, med en 
bifogad förteckning över 
partimedlemmarna.

(a) Formerna för anslutning, avgång och 
avstängning av partimedlemmar, med en 
bifogad förteckning över 
medlemspartierna.

Or. de

Motivering

Uppgifter om fysiska personers medlemskap bör inte vara tillgängliga för allmän insyn.

Ändringsförslag 124
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Formerna för anslutning, avgång och 
avstängning av partimedlemmar, med en 
bifogad förteckning över 
partimedlemmarna.

(a) Formerna för anslutning, avgång och 
avstängning av partimedlemmar, med en 
bifogad förteckning över de 
medlemspartier som samarbetar inom det 
europeiska politiska partiet.

Or. de
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Ändringsförslag 125
Stanimir Ilchev, Anneli Jäätteenmäki

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Formerna för anslutning, avgång och 
avstängning av partimedlemmar, med en 
bifogad förteckning över 
partimedlemmarna.

(a) Formerna för anslutning, avgång och 
avstängning av partimedlemmar, med en 
bifogad och regelbundet uppdaterad
förteckning över partimedlemmarna.

Or. en

Ändringsförslag 126
Andrew Duff

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Formerna för anslutning, avgång 
och avstängning av enskilda 
partimedlemmar.

Or. en

Ändringsförslag 127
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De rättigheter och skyldigheter som 
följer av olika typer av medlemskap, 
däribland bestämmelser som garanterar alla 
medlemmars rätt till representation, oavsett 
om de är fysiska eller juridiska personer,

(b) De rättigheter och skyldigheter som 
följer av olika typer av medlemskap, 
däribland bestämmelser som garanterar alla 
medlemmars rätt till representation, samt 
de därmed förknippade rösträttigheterna.
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samt de därmed förknippade 
rösträttigheterna.

Or. de

Ändringsförslag 128
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Formerna för partistämmor som 
representerar alla medlemmar.

(c) Formerna för partistämmor, vid vilka 
representanter för medlemspartierna 
deltar i förhållande till medlemspartiernas 
storlek; dessa representanter väljs av 
medlemspartierna genom hemliga val.
Om stadgarna tillåter medlemskap för 
enskilda medlemmar måste dessas 
representation garanteras på lämpligt sätt.

Or. de

Ändringsförslag 129
Andrew Duff

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Reglerna för demokratiska val och 
demokratiskt beslutsfattande i alla övriga 
ledningsorgan, för vart och ett med uppgift 
om dess behörighet, ansvarsområden och 
sammansättning, däribland regler för 
utnämning och entledigande av dess
företrädare samt klara och öppna kriterier 
för hur kandidaterna väljs ut och de
folkvalda utses; deras mandat ska vara 
tidsbegränsat men får förlängas.

(d) Reglerna för demokratiska val och 
demokratiskt beslutsfattande i alla övriga 
ledningsorgan, för vart och ett med uppgift 
om dess behörighet, ansvarsområden och 
sammansättning, däribland regler för 
utnämning och entledigande av dessa 
organs företrädare, samt klara och öppna 
kriterier för hur kandidaterna väljs ut och 
partiledaren och övriga folkvalda utses; 
deras mandat ska vara tidsbegränsat men 
får förlängas.
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Or. en

Ändringsförslag 130
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Reglerna för demokratiska val och 
demokratiskt beslutsfattande i alla övriga 
ledningsorgan, för vart och ett med uppgift 
om dess behörighet, ansvarsområden och 
sammansättning, däribland regler för 
utnämning och entledigande av dess 
företrädare samt klara och öppna kriterier 
för hur kandidaterna väljs ut och de 
folkvalda utses; deras mandat ska vara 
tidsbegränsat men får förlängas.

(d) Befogenheter för och demokratiskt 
beslutsfattande i alla övriga ledningsorgan 
och deras sammansättning.

Or. de

Ändringsförslag 131
Zita Gurmai

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Reglerna för demokratiska val och 
demokratiskt beslutsfattande i alla övriga 
ledningsorgan, för vart och ett med uppgift 
om dess behörighet, ansvarsområden och 
sammansättning, däribland regler för 
utnämning och entledigande av dess 
företrädare samt klara och öppna kriterier 
för hur kandidaterna väljs ut och de 
folkvalda utses; deras mandat ska vara 
tidsbegränsat men får förlängas.

(d) Reglerna för demokratiska val och 
demokratiskt beslutsfattande i alla övriga 
ledningsorgan, för vart och ett med uppgift 
om dess behörighet, ansvarsområden och 
sammansättning. Reglerna ska inbegripa 
för det första klara och öppna kriterier för
hur kandidaterna till dessa ledningsorgan 
väljs ut, för det andra regler för 
utnämning och entledigande av 
ledningsorganens medlemmar och för det 
tredje regler för hur de folkvalda utses; 
deras mandat ska vara tidsbegränsat men 
får förlängas.



AM\924360SV.doc 51/177 PE504.068v01-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 132
Alain Lamassoure

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Demokratiskt val av den kandidat 
som partiet stöder för posten som 
Europeiska kommissionens ordförande 
och för alla andra politiska ämbeten.

Or. fr

Ändringsförslag 133
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Bestämmelser om utnämning av 
ledamöter av alla övriga ledningsorgan 
genom hemliga val för en period på högst 
två år samt om omval och avsättning av 
dessa ledamöter.

Or. de

Ändringsförslag 134
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Partiets interna beslutsgång, i (e) Det europeiska politiska partiets 
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synnerhet avseende 
omröstningsförfaranden och krav på 
beslutförhet.

ytterligare interna regler för 
beslutsfattande, val, nödvändig 
beslutförhet och ändring av stadgarna.

Or. de

Ändringsförslag 135
Anneli Jäätteenmäki

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Respekt för och främjande av 
jämställdhet mellan könen i partiets 
interna organ samt tryggande av lika 
möjligheter och en jämn könsfördelning 
vid upprättandet av listor i samband med 
val.

Or. fi

Ändringsförslag 136
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) En skyldighet för dess 
medlemspartier att välja ut kandidater till 
valet till Europaparlamentet genom en 
öppen och demokratisk process med en 
fri, rättvis och sluten omröstning.

Or. en

Ändringsförslag 137
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led ea (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Respekt för och bindande främjande 
av jämställdhet mellan könen i partiets 
interna organ och i samband med 
upprättande av listor i samband med val i 
enlighet med principen om lika 
möjligheter.

Or. de

Ändringsförslag 138
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Förfarandet för ändring av stadgarna. utgår

Or. de

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 4.2 e.

Ändringsförslag 139
Manfred Weber

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) De demokratiska miniminormer för 
partiintern demokrati som 
medlemspartierna måste följa, särskilt 
normer för respekt för demokratiska 
principer vid upprättande av 
kandidatlistor på alla politiska nivåer.

Or. de
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Ändringsförslag 140
Marietta Giannakou

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Könsfördelningen i partiets interna 
organ och främjande av en jämn 
könsrepresentation vid upprättandet av 
listor i samband med val.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 9 i förslaget till betänkande.

Ändringsförslag 141
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Förfarandet för upplösning av partiet 
i egenskap av registrerat europeiskt 
politiskt parti, inklusive de nödvändiga 
villkoren för avveckling.

Or. de

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 4.1 j.

Ändringsförslag 142
Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led ga (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Respekt för en jämn könsfördelning i 
partistämman och främjande av en jämn 
könsrepresentation i de styrande organen 
och vid upprättandet av listor i samband 
med val.

Or. en

Ändringsförslag 143
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Stiftelsens associationsform, enligt 
rättsordningen i den medlemsstat i vilken 
stiftelsen har sitt säte.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 144
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Stiftelsens associationsform, enligt 
rättsordningen i den medlemsstat i vilken 
stiftelsen har sitt säte.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 145
Rainer Wieland
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Förslag till förordning
Artikel 5 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) En förteckning över stiftelsens organ, 
för vart och ett med uppgift om dess 
behörighet, ansvarsområden och 
sammansättning, däribland regler för 
utnämning och entledigande av dess 
ledamöter och styrelse.

(g) Ansvarsområden och demokratiska 
beslutsprocesser för stiftelsens organ och 
deras sammansättning.

Or. de

Ändringsförslag 146
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 5 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Bestämmelser om utnämning av 
ledamöter av stiftelsens organ genom 
hemliga val samt om omval och 
avsättning av dessa ledamöter.

Or. de

Ändringsförslag 147
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 5 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gb) Den europeiska politiska stiftelsens 
ytterligare interna regler för 
beslutsfattande, val, nödvändig 
beslutförhet och ändring av stadgarna.

Or. de
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Ändringsförslag 148
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 5 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Förfarandet för ändring av stadgarna. utgår

Or. de

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 5 led gb (nytt).

Ändringsförslag 149
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Innan Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning fattar sitt beslut ska 
den samråda med kommittén med 
oberoende framstående personer, som ska 
avge ett motiverad yttrande inom en 
månad från det att den erhållit en 
begäran om ett yttrande. Yttrandet från 
kommittén med oberoende framstående 
personer ska vara offentligt.
Kommittén med oberoende framstående 
personer ska bestå av tre ledamöter som 
har hög moralisk integritet och 
professionalism och som besitter 
sakkunskap på området statsrätt, folkrätt 
och människorättslagstiftning. En 
ledamot i kommittén med oberoende 
framstående personer ska tillsättas av 
Europaparlamentet, en av rådet och en av 
kommissionen. Ledamöterna ska tillsättas 
inom sex månader från 
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Europaparlamentets första sammanträde 
efter valet till Europaparlamentet. 
Kommitténs sekretariat och finansiering 
ska tillhandahållas av Europeiska byrån 
för bedrägeribekämpning.

Or. en

Motivering

Registrering av politiska partier och stiftelser är en invecklad process som kräver en 
utvärdering av ett stort antal faktiska och rättsliga omständigheter som även berör den 
grundläggande mötesfriheten. Beslut som rör registrering kan överklagas inför domstol, men 
med tanke på beslutens direkta verkan och deras betydelse måste de hålla hög rättsstandard. 
Detta beaktas inte i det föreliggande förslaget till förordning, och det fastställer inte heller 
tydliga kriterier för ledamöterna i kommittén med oberoende framstående personer.

Ändringsförslag 150
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ska inrätta ett 
register (nedan kallat registret) för att 
kunna registrera europeiska politiska 
partier och europeiska politiska stiftelser.

1. Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning ska inrätta ett 
register (nedan kallat registret) för att 
kunna registrera europeiska politiska 
partier och europeiska politiska stiftelser.

Or. en

Ändringsförslag 151
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ska inrätta ett 
register (nedan kallat registret) för att 
kunna registrera europeiska politiska 

1. Kommissionen ska inrätta ett register 
(nedan kallat registret) för att kunna 
registrera europeiska politiska partier och 
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partier och europeiska politiska stiftelser. europeiska politiska stiftelser.

Or. pt

Ändringsförslag 152
György Schöpflin, József Szájer

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ska inrätta ett 
register (nedan kallat registret) för att 
kunna registrera europeiska politiska 
partier och europeiska politiska stiftelser.

1. Europaparlamentet ska inrätta ett 
register (nedan kallat registret) för att 
kunna registrera europeiska politiska 
partier och europeiska politiska stiftelser. 
Registret ska också finnas tillgängligt på 
internet.

Or. en

Ändringsförslag 153
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att en sådan politisk sammanslutning 
som avses i artikel 2.2 eller en politisk 
stiftelse som är knuten till ett europeiskt 
politiskt parti ska kunna registrera sina 
stadgar hos Europaparlamentet måste de 
lämna in en ansökan om detta.

2. För att en sådan politisk sammanslutning 
som avses i artikel 2.2 eller en politisk 
stiftelse som är knuten till ett europeiskt 
politiskt parti ska kunna registrera sina 
stadgar hos Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning måste de lämna in 
en ansökan om detta.

Or. en

Ändringsförslag 154
Paulo Rangel
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att en sådan politisk sammanslutning 
som avses i artikel 2.2 eller en politisk 
stiftelse som är knuten till ett europeiskt 
politiskt parti ska kunna registrera sina 
stadgar hos Europaparlamentet måste de 
lämna in en ansökan om detta.

2. För att en sådan politisk sammanslutning 
som avses i artikel 2.2 eller en politisk 
stiftelse som är knuten till ett europeiskt 
politiskt parti ska kunna registrera sina 
stadgar måste de lämna in en ansökan om 
detta till kommissionen.

Or. pt

Ändringsförslag 155
Andrew Duff

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet ska offentliggöra 
alla handlingar som det erhållit från de 
politiska partierna och stiftelserna som en 
del av deras ansökan. 

Or. en

Ändringsförslag 156
Zita Gurmai

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En politisk stiftelse får registrera sina 
stadgar i registret endast genom det 
europeiska politiska parti till vilket 
stiftelsen är knuten.

4. En europeisk politisk stiftelse får 
registrera sina stadgar i registret endast 
genom det europeiska politiska parti till 
vilket stiftelsen är knuten.

Or. en
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Ändringsförslag 157
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. En rådgivande kommitté för 
regleringen av europeiska partier, 
bestående av en representant från varje 
medlemsstats myndighet som har mandat 
att besluta om partiers deltagande i val på 
nationell nivå, ska vederbörligen se över 
varje ansökan och lämna en 
rekommendation om huruvida partiet 
uppfyller alla de villkor som fastställs i 
artiklarna 3, 4 och 5.

Or. en

Ändringsförslag 158
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Inom tre månader från det att 
registreringsansökan inkommit ska
Europaparlamentet fatta ett beslut, som 
ska offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning tillsammans med partiets 
eller stiftelsens stadgar; om ansökan har 
avslagits ska skälen därtill anges.

5. Om de ingivna handlingarna i samband 
med en ansökan från en politisk 
sammanslutning, och/eller från en till 
denna knuten stiftelse, om registrering 
som europeiskt politiskt parti respektive 
som europeisk politisk stiftelse uppfyller 
de kriterier som anges i artiklarna 3, 4 
och 5 i denna förordning, ska en formell 
registrering ske. Om handlingarna inte 
uppfyller dessa krav räknas detta som 
avslag på ansökan. Den sökande ska 
informeras om detta av 
Europaparlamentet. Den sökande kan inge 
sin registreringsansökan på nytt i ändrat 
skick.
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Or. de

Ändringsförslag 159
Manfred Weber

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Inom tre månader från det att 
registreringsansökan inkommit ska 
Europaparlamentet fatta ett beslut, som 
ska offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning tillsammans med partiets 
eller stiftelsens stadgar; om ansökan har 
avslagits ska skälen därtill anges.

5. Inom tre månader från det att 
registreringsansökan inkommit ska 
Europaparlamentets tjänsteenheter, efter 
en formell prövning av villkoren och 
kraven enligt artiklarna 3, 4 och 5, fatta 
ett beslut, som ska offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning 
tillsammans med partiets eller stiftelsens 
stadgar; om ansökan har avslagits ska 
skälen därtill anges.

Or. de

Motivering

Införandet av nya partier i registret får inte utgöra något politiskt beslut och bör därför 
kontrolleras av tjänstemän. Vidare bör parlamentet begränsa sig till en kontroll av formella 
kriterier. Respekten för europeiska värden och demokratiska normer kan däremot 
kontrolleras endast av domstol.

Ändringsförslag 160
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Inom tre månader från det att 
registreringsansökan inkommit ska 
Europaparlamentet fatta ett beslut, som ska 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning tillsammans med partiets 
eller stiftelsens stadgar; om ansökan har 

5. Inom tre månader från det att 
registreringsansökan inkommit ska 
Europaparlamentet i enlighet med sin 
arbetsordning fatta ett beslut, som ska 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning tillsammans med partiets 
eller stiftelsens stadgar; om ansökan har 
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avslagits ska skälen därtill anges. avslagits ska skälen därtill anges.

Or. de

Ändringsförslag 161
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Inom tre månader från det att 
registreringsansökan inkommit ska 
Europaparlamentet fatta ett beslut, som ska 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning tillsammans med partiets 
eller stiftelsens stadgar; om ansökan har 
avslagits ska skälen därtill anges.

5. Inom tre månader från det att 
registreringsansökan inkommit ska 
Europaparlamentet fatta ett beslut utifrån 
rekommendationerna från den 
rådgivande kommittén för regleringen av 
europeiska partier, vilket ska 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning tillsammans med partiets 
eller stiftelsens stadgar; om ansökan har 
avslagits ska skälen därtill anges.

Or. en

Ändringsförslag 162
Alain Lamassoure

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Inom tre månader från det att 
registreringsansökan inkommit ska 
Europaparlamentet fatta ett beslut, som ska 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning tillsammans med partiets 
eller stiftelsens stadgar; om ansökan har 
avslagits ska skälen därtill anges.

5. Inom tre månader från det att 
registreringsansökan inkommit ska 
Europaparlamentet fatta ett beslut, som ska 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning tillsammans med partiets 
eller stiftelsens stadgar; om ansökan har 
avslagits ska skälen därtill anges. För att 
en ansökan ska kunna avslås krävs tre 
fjärdedels majoritet av rösterna.

Or. fr
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Ändringsförslag 163
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Inom tre månader från det att 
registreringsansökan inkommit ska 
Europaparlamentet fatta ett beslut, som 
ska offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning tillsammans med partiets 
eller stiftelsens stadgar; om ansökan har 
avslagits ska skälen därtill anges.

5. Inom tre månader från det att 
registreringsansökan inkommit ska 
Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning fatta ett beslut, som 
ska offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning tillsammans med partiets 
eller stiftelsens stadgar; om ansökan har 
avslagits ska skälen därtill anges.

Or. en

Ändringsförslag 164
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Inom tre månader från det att 
registreringsansökan inkommit ska 
Europaparlamentet fatta ett beslut, som 
ska offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning tillsammans med partiets 
eller stiftelsens stadgar; om ansökan har 
avslagits ska skälen därtill anges.

5. Inom tre månader från det att 
registreringsansökan inkommit ska 
kommissionen fatta ett beslut, som ska 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning tillsammans med partiets 
eller stiftelsens stadgar; om ansökan har 
avslagits ska skälen därtill anges.

Or. pt

Ändringsförslag 165
György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Inom tre månader från det att 
registreringsansökan inkommit ska 
Europaparlamentet fatta ett beslut, som ska 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning tillsammans med partiets 
eller stiftelsens stadgar; om ansökan har 
avslagits ska skälen därtill anges.

5. Inom tre månader från det att 
registreringsansökan inkommit ska 
Europaparlamentet med absolut majoritet 
av sina ledamöter fatta ett beslut, som ska 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning tillsammans med partiets 
eller stiftelsens stadgar; om ansökan har 
avslagits ska skälen därtill anges.

Or. en

Ändringsförslag 166
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Inom tre dagar från det att 
Europaparlamentets beslut offentliggjorts 
i Europeiska unionens offentliga tidning 
ska det europeiska politiska partiet eller 
den europeiska politiska stiftelsen 
registreras. Registreringen ska vara av 
konstitutiv karaktär.

Or. en

Ändringsförslag 167
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Eventuella ändringar i de handlingar 
eller stadgar som inlämnats i samband med 
en registreringsansökan enligt punkt 3 ska 
anmälas till Europaparlamentet inom fyra 

6. Eventuella ändringar som efter en 
registrering gjorts i de handlingar eller 
stadgar som inlämnats i samband med en 
registreringsansökan enligt punkt 3 ska 
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veckor. anmälas till Europaparlamentet inom fyra 
veckor.

Or. de

Ändringsförslag 168
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Eventuella ändringar i de handlingar 
eller stadgar som inlämnats i samband med 
en registreringsansökan enligt punkt 3 ska 
anmälas till Europaparlamentet inom fyra 
veckor.

6. Eventuella ändringar i de handlingar 
eller stadgar som inlämnats i samband med 
en registreringsansökan enligt punkt 3 ska 
anmälas till kommissionen inom fyra 
veckor.

Or. pt

Ändringsförslag 169
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. En uppdaterad förteckning över det 
europeiska politiska partiets medlemmar, i 
bilaga till partiets stadgar i enlighet med 
artikel 4.2, ska översändas till 
Europaparlamentet varje år, men senast 
fyra veckor efter sådana förändringar 
som kan leda till att partiet inte längre 
uppfyller kraven i artikel 3.1 b.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 170
Alain Lamassoure

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. En uppdaterad förteckning över det 
europeiska politiska partiets medlemmar, i 
bilaga till partiets stadgar i enlighet med 
artikel 4.2, ska översändas till 
Europaparlamentet varje år, men senast 
fyra veckor efter sådana förändringar som 
kan leda till att partiet inte längre uppfyller 
kraven i artikel 3.1 b.

7. En uppdaterad förteckning över det 
europeiska politiska partiets 
medlemsorganisationer, i bilaga till 
partiets stadgar i enlighet med artikel 4.2, 
ska översändas till Europaparlamentet 
varje år, men senast fyra veckor efter 
sådana förändringar som kan leda till att 
partiet inte längre uppfyller kraven i 
artikel 3.1 b.

Or. fr

Ändringsförslag 171
Andrew Duff

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. En uppdaterad förteckning över det 
europeiska politiska partiets medlemmar, i 
bilaga till partiets stadgar i enlighet med 
artikel 4.2, ska översändas till 
Europaparlamentet varje år, men senast 
fyra veckor efter sådana förändringar som 
kan leda till att partiet inte längre uppfyller 
kraven i artikel 3.1 b.

7. En uppdaterad förteckning över det 
europeiska politiska partiets 
medlemspartier, i bilaga till partiets 
stadgar i enlighet med artikel 4.2 a, ska 
översändas till Europaparlamentet varje år, 
men senast fyra veckor efter sådana 
förändringar som kan leda till att partiet 
inte längre uppfyller kraven i artikel 3.1 b.

Or. en

Ändringsförslag 172
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. En uppdaterad förteckning över det 
europeiska politiska partiets medlemmar, i 
bilaga till partiets stadgar i enlighet med 
artikel 4.2, ska översändas till 
Europaparlamentet varje år, men senast 
fyra veckor efter sådana förändringar som 
kan leda till att partiet inte längre uppfyller 
kraven i artikel 3.1 b.

7. En uppdaterad förteckning över det 
europeiska politiska partiets medlemmar, i 
bilaga till partiets stadgar i enlighet med 
artikel 4.2, ska översändas till Europeiska 
byrån för bedrägeribekämpning varje år, 
men senast fyra veckor efter sådana 
förändringar som kan leda till att partiet
inte längre uppfyller kraven i artikel 3.1 b.

Or. en

Ändringsförslag 173
Manfred Weber

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. En uppdaterad förteckning över det 
europeiska politiska partiets medlemmar, i 
bilaga till partiets stadgar i enlighet med 
artikel 4.2, ska översändas till 
Europaparlamentet varje år, men senast 
fyra veckor efter sådana förändringar som 
kan leda till att partiet inte längre uppfyller 
kraven i artikel 3.1 b.

7. En uppdaterad förteckning över det 
europeiska politiska partiets 
medlemssiffror och en uppdaterad 
förteckning över dess medlemspartier, i 
bilaga till partiets stadgar i enlighet med 
artikel 4.2, ska översändas till 
Europaparlamentet varje år, men senast 
fyra veckor efter sådana förändringar som 
kan leda till att partiet inte längre uppfyller 
kraven i artikel 3.1 b.

Or. de

Motivering

Se ändringsförslag 3 till artikel 4.2 a.

Ändringsförslag 174
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. En uppdaterad förteckning över det 
europeiska politiska partiets medlemmar, i 
bilaga till partiets stadgar i enlighet med 
artikel 4.2, ska översändas till 
Europaparlamentet varje år, men senast 
fyra veckor efter sådana förändringar som 
kan leda till att partiet inte längre uppfyller 
kraven i artikel 3.1 b.

7. En uppdaterad förteckning över det 
europeiska politiska partiets medlemmar, i 
bilaga till partiets stadgar i enlighet med 
artikel 4.2, ska översändas till 
kommissionen varje år, men senast fyra 
veckor efter sådana förändringar som kan 
leda till att partiet inte längre uppfyller 
kraven i artikel 3.1 b.

Or. pt

Ändringsförslag 175
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ska årligen 
kontrollera att de europeiska politiska 
partierna och stiftelserna även 
fortsättningsvis uppfyller de villkor och 
krav som anges i artiklarna 3, 4 och 5.

utgår

Vid behov ska tidsplanen för kontroller 
enligt denna punkt samordnas med 
ansökan om finansiering i enlighet med 
artikel 13, så att registret och 
utanordnaren vid behov kan samordna sig 
och utbyta information.

Or. de

Ändringsförslag 176
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

 1. Europaparlamentet ska årligen
kontrollera att de europeiska politiska 
partierna och stiftelserna även 
fortsättningsvis uppfyller de villkor och 
krav som anges i artiklarna 3, 4 och 5.

1. Europaparlamentet ska regelbundet
kontrollera att de europeiska politiska 
partierna och stiftelserna även 
fortsättningsvis uppfyller de villkor och 
krav som anges i artiklarna 3, 4 och 5.

Or. en

Ändringsförslag 177
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ska årligen
kontrollera att de europeiska politiska 
partierna och stiftelserna även 
fortsättningsvis uppfyller de villkor och 
krav som anges i artiklarna 3, 4 och 5.

1. Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning ska vart tredje år
kontrollera att de europeiska politiska 
partierna och stiftelserna även 
fortsättningsvis uppfyller de villkor och 
krav som anges i artiklarna 3, 4 och 5.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 178
Manfred Weber

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ska årligen 
kontrollera att de europeiska politiska 
partierna och stiftelserna även 
fortsättningsvis uppfyller de villkor och 
krav som anges i artiklarna 3, 4 och 5.

1. Europaparlamentets behöriga 
tjänsteenheter ska årligen kontrollera att 
de europeiska politiska partierna och 
stiftelserna även fortsättningsvis uppfyller 
de formella villkor och krav som anges i 
artiklarna 3, 4 och 5.

Or. de

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 6.5.

Ändringsförslag 179
Andrew Duff

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ska årligen
kontrollera att de europeiska politiska 
partierna och stiftelserna även 
fortsättningsvis uppfyller de villkor och 
krav som anges i artiklarna 3, 4 och 5.

1. Europaparlamentet ska regelbundet
kontrollera att de europeiska politiska 
partierna och stiftelserna även 
fortsättningsvis uppfyller de villkor och 
krav som anges i artiklarna 3, 4 och 5.

Or. en

Ändringsförslag 180
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ska årligen
kontrollera att de europeiska politiska 
partierna och stiftelserna även 
fortsättningsvis uppfyller de villkor och 

1. Omedelbart efter det att ändringar av 
handlingar från eller stadgar för ett 
europeiskt politiskt parti eller en 
europeisk politisk stiftelse ingivits ska
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krav som anges i artiklarna 3, 4 och 5. Europaparlamentet kontrollera att det 
berörda europeiska politiska partiet eller 
den berörda politiska stiftelsen även 
fortsättningsvis uppfyller de villkor och 
krav som anges i artiklarna 3,4 och 5.

Or. de

Ändringsförslag 181
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ska årligen 
kontrollera att de europeiska politiska 
partierna och stiftelserna även 
fortsättningsvis uppfyller de villkor och 
krav som anges i artiklarna 3, 4 och 5.

1. Kommissionen ska årligen kontrollera 
att de europeiska politiska partierna och 
stiftelserna även fortsättningsvis uppfyller 
de villkor och krav som anges i 
artiklarna 3, 4 och 5.

Or. pt

Ändringsförslag 182
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeiska revisionsrätten ska inom 
ramen för sina uppgifter regelbundet 
kontrollera att de villkor och krav som 
ställts i samband med registrering och 
finansiering av europeiska politiska 
partier eller stiftelser även fortsättningsvis 
är uppfyllda och att dessa har använt 
motsvarande finansiella medel på 
lagenligt och föreskrivet sätt.
Kontrollerna ska göras årligen eller, på 
motiverad begäran från en fysisk eller 
juridisk person, omedelbart.
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Or. de

Ändringsförslag 183
Andrew Duff

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid behov ska tidsplanen för kontroller 
enligt denna punkt samordnas med 
ansökan om finansiering i enlighet med 
artikel 13, så att registret och 
utanordnaren vid behov kan samordna sig 
och utbyta information.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 184
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid behov ska tidsplanen för kontroller 
enligt denna punkt samordnas med
ansökan om finansiering i enlighet med 
artikel 13, så att registret och utanordnaren 
vid behov kan samordna sig och utbyta 
information.

Oberoende av de regelbundna kontroller 
som genomförs enligt föregående stycke
ska en separat kontroll genomföras så 
snart ansökan om finansiering i enlighet 
med artikel 13 mottagits, så att registret 
och utanordnaren vid behov kan samordna 
sig och utbyta information.

Or. en

Ändringsförslag 185
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2



PE504.068v01-00 74/177 AM\924360SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid behov ska tidsplanen för årliga 
kontroller enligt denna punkt samordnas 
med ansökan om finansiering i enlighet 
med artikel 13, så att registret och 
utanordnaren vid behov kan samordna sig 
och utbyta information.

Vid behov ska tidsplanen för kontroller 
enligt denna punkt samordnas med ansökan 
om finansiering i enlighet med artikel 13, 
så att registret och utanordnaren vid behov 
kan samordna sig och utbyta information.

Or. de

Ändringsförslag 186
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om minst en fjärdedel av ledamöterna 
med företrädare från minst tre politiska 
grupperingar i Europaparlamentet begär 
det, ska Europaparlamentet fatta 
majoritetsbeslut om huruvida villkoren i 
artikel 3.1c för europeiska politiska 
partier och villkoren i artikel 3.2 c för 
europeiska politiska stiftelser 
fortsättningsvis är uppfyllda.

utgår

Innan Europaparlamentet fattar sitt 
beslut ska det höra företrädarna för det 
europeiska politiska parti eller den 
europeiska politiska stiftelse som berörs 
och begära att en kommitté bestående av 
oavhängiga personer yttrar sig i frågan 
inom rimlig tid.
Kommittén ska ha tre ledamöter; 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen ska utse varsin 
kommittéledamot inom sex månader från 
Europaparlamentets första sammanträde 
efter valen till Europaparlamentet. 
Kommitténs sekretariat och finansiering 
ska tillhandahållas av 
Europaparlamentet.
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Or. en

Ändringsförslag 187
Manfred Weber

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om minst en fjärdedel av ledamöterna 
med företrädare från minst tre politiska 
grupperingar i Europaparlamentet begär 
det, ska Europaparlamentet fatta 
majoritetsbeslut om huruvida villkoren i 
artikel 3.1c för europeiska politiska 
partier och villkoren i artikel 3.2 c för 
europeiska politiska stiftelser 
fortsättningsvis är uppfyllda.

2. Om ledamöterna av Europaparlamentet, 
kommissionen eller rådet skulle anse att 
ett registrerat europeiskt politiskt parti 
eller en registrerad europeisk politisk 
stiftelse inte längre uppfyller villkoren och 
kraven i artiklarna 3, 4 och 5, kan var och 
en av dessa institutioner besluta att vända 
sig till Europeiska unionens domstol, som 
efter en kontroll av villkoren och kraven i 
artiklarna 3, 4 och 5 ska fatta beslut om 
avlägsnande ur registret och förlust av 
rättslig ställning.

Or. de

Motivering

För att missbruk i samband med avlägsnande ur registret ska undvikas bör europeiska 
politiska partiers förvärvade rättigheter åtnjuta ett särskilt starkt skydd. Därför bör 
avlägsnanden ur registret förbehållas endast Europeiska unionens domstol.

Ändringsförslag 188
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om minst en fjärdedel av ledamöterna 
med företrädare från minst tre politiska 
grupperingar i Europaparlamentet begär 
det, ska Europaparlamentet fatta 
majoritetsbeslut om huruvida villkoren i 
artikel 3.1c för europeiska politiska 

2. Om Europaparlamentet, kommissionen 
eller rådet skulle anse att ett registrerat 
europeiskt politiskt parti eller en 
registrerad politisk stiftelse inte längre 
uppfyller villkoren och kraven i artikel 
3.1 c och 3.2 h, kan var och en av dessa 
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partier och villkoren i artikel 3.2 c för 
europeiska politiska stiftelser 
fortsättningsvis är uppfyllda.

institutioner besluta att vända sig till 
Europeiska unionens domstol, som efter 
kontroll ska fatta beslut om avlägsnande 
ur registret.

Or. de

Ändringsförslag 189
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om minst en fjärdedel av ledamöterna 
med företrädare från minst tre politiska 
grupperingar i Europaparlamentet begär 
det, ska Europaparlamentet fatta 
majoritetsbeslut om huruvida villkoren i 
artikel 3.1 c för europeiska politiska partier 
och villkoren i artikel 3.2 c för europeiska 
politiska stiftelser fortsättningsvis är
uppfyllda.

2. Om den formella kontrollen av de 
ingivna ändringarna av handlingar från 
eller stadgar för ett europeiskt politiskt 
parti eller en europeisk politisk stiftelse 
visar att villkoren i artikel 3.1 c för 
europeiska politiska partier och villkoren i 
artikel 3.2 c för europeiska politiska 
stiftelser inte längre skulle kunna vara
uppfyllda, ska Europaparlamentet 
utarbeta ett yttrande i frågan vilket, om 
det antas med en majoritet av rösterna, 
ska översändas till Europeiska unionens 
domstol för slutgiltigt beslut om 
frånkännande av den europeiska rättsliga 
ställningen för det berörda europeiska 
politiska partiet eller den berörda 
europeiska politiska stiftelsen och 
motsvarande avlägsnande ur registret.

Or. de

Ändringsförslag 190
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om minst en fjärdedel av ledamöterna 
med företrädare från minst tre politiska 
grupperingar i Europaparlamentet begär 
det, ska Europaparlamentet fatta 
majoritetsbeslut om huruvida villkoren i 
artikel 3.1c för europeiska politiska partier 
och villkoren i artikel 3.2 c för europeiska 
politiska stiftelser fortsättningsvis är 
uppfyllda.

2. Om minst en fjärdedel av ledamöterna 
med företrädare från minst tre politiska 
grupperingar i Europaparlamentet begär 
det, ska kommissionen fatta beslut om 
huruvida villkoren i artikel 3.1c för 
europeiska politiska partier och villkoren i 
artikel 3.2 c för europeiska politiska 
stiftelser fortsättningsvis är uppfyllda.

Or. pt

Ändringsförslag 191
György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om minst en fjärdedel av ledamöterna 
med företrädare från minst tre politiska 
grupperingar i Europaparlamentet begär 
det, ska Europaparlamentet fatta 
majoritetsbeslut om huruvida villkoren i 
artikel 3.1c för europeiska politiska partier 
och villkoren i artikel 3.2 c för europeiska 
politiska stiftelser fortsättningsvis är 
uppfyllda.

2. Om minst en fjärdedel av ledamöterna 
med företrädare från minst tre politiska 
grupperingar i Europaparlamentet begär 
det, ska Europaparlamentet med absolut 
majoritet fatta beslut om huruvida 
villkoren i artikel 3.1c för europeiska 
politiska partier och villkoren i artikel 3.2 c 
för europeiska politiska stiftelser 
fortsättningsvis är uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 192
Manfred Weber

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan Europaparlamentet fattar sitt utgår
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beslut ska det höra företrädarna för det 
europeiska politiska parti eller den 
europeiska politiska stiftelse som berörs 
och begära att en kommitté bestående av 
oavhängiga personer yttrar sig i frågan 
inom rimlig tid.

Or. de

Motivering

Stycket har blivit inaktuellt på grund av ändringsförslaget till artikel 7.2 första stycket.

Ändringsförslag 193
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan Europaparlamentet fattar sitt beslut 
ska det höra företrädarna för det europeiska 
politiska parti eller den europeiska 
politiska stiftelse som berörs och begära att 
en kommitté bestående av oavhängiga 
personer yttrar sig i frågan inom rimlig 
tid.

Innan Europaparlamentet fattar sitt beslut 
ska det höra företrädarna för det europeiska 
politiska parti eller den europeiska 
politiska stiftelse som berörs och begära att 
den rådgivande kommittén för 
regleringen av europeiska partier, enligt 
definitionen i artikel 6.4a, lämnar en 
rekommendation i frågan inom två 
månader efter det att begäran inkommit.

Or. en

Ändringsförslag 194
Alain Lamassoure

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan Europaparlamentet fattar sitt beslut 
ska det höra företrädarna för det europeiska 
politiska parti eller den europeiska 

Innan Europaparlamentet fattar sitt beslut 
ska det höra företrädarna för det europeiska 
politiska parti eller den europeiska 
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politiska stiftelse som berörs och begära att 
en kommitté bestående av oavhängiga 
personer yttrar sig i frågan inom rimlig tid.

politiska stiftelse som berörs och begära att 
en kommitté bestående av oavhängiga 
personer yttrar sig i frågan inom rimlig tid. 
För att Europaparlamentet ska kunna 
avvika från kommitténs yttrande krävs att 
en majoritet av parlamentets ledamöter 
röstar för ett sådant avvikande.

Or. fr

Ändringsförslag 195
Marietta Giannakou

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan Europaparlamentet fattar sitt beslut 
ska det höra företrädarna för det europeiska 
politiska parti eller den europeiska 
politiska stiftelse som berörs och begära att 
en kommitté bestående av oavhängiga 
personer yttrar sig i frågan inom rimlig tid.

Innan Europaparlamentet fattar sitt beslut 
ska det i enlighet med sin arbetsordning
höra företrädarna för det europeiska 
politiska parti eller den europeiska 
politiska stiftelse som berörs och begära att 
en kommitté bestående av oavhängiga 
personer yttrar sig i frågan inom rimlig tid.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 15 i förslaget till betänkande.

Ändringsförslag 196
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan Europaparlamentet fattar sitt beslut 
ska det höra företrädarna för det europeiska 
politiska parti eller den europeiska 
politiska stiftelse som berörs och begära 

Innan Europaparlamentet fattar beslut om 
sitt yttrande ska det i sakfrågan höra 
företrädarna för det europeiska politiska 
parti eller den europeiska politiska stiftelse 
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att en kommitté bestående av oavhängiga 
personer yttrar sig i frågan inom rimlig 
tid.

som berörs.

Or. de

Ändringsförslag 197
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan Europaparlamentet fattar sitt beslut 
ska det höra företrädarna för det europeiska 
politiska parti eller den europeiska 
politiska stiftelse som berörs och begära att 
en kommitté bestående av oavhängiga 
personer yttrar sig i frågan inom rimlig tid.

Innan kommissionen fattar sitt beslut ska 
den höra företrädarna för det europeiska 
politiska parti eller den europeiska 
politiska stiftelse som berörs och begära att 
en kommitté bestående av oavhängiga 
personer yttrar sig i frågan inom rimlig tid.

Or. pt

Ändringsförslag 198
Manfred Weber

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommittén ska ha tre ledamöter; 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen ska utse varsin 
kommittéledamot inom sex månader från 
Europaparlamentets första sammanträde 
efter valen till Europaparlamentet. 
Kommitténs sekretariat och finansiering 
ska tillhandahållas av 
Europaparlamentet.

utgår

Or. de
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Motivering

Stycket har blivit inaktuellt på grund av ändringsförslaget till artikel 7.2 första stycket.

Ändringsförslag 199
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommittén ska ha tre ledamöter; 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen ska utse varsin 
kommittéledamot inom sex månader från 
Europaparlamentets första sammanträde 
efter valen till Europaparlamentet. 
Kommitténs sekretariat och finansiering 
ska tillhandahållas av 
Europaparlamentet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 200
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommittén ska ha tre ledamöter; 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen ska utse varsin 
kommittéledamot inom sex månader från 
Europaparlamentets första sammanträde 
efter valen till Europaparlamentet. 
Kommitténs sekretariat och finansiering 
ska tillhandahållas av 
Europaparlamentet.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 201
Andrew Duff

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommittén ska ha tre ledamöter; 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen ska utse varsin
kommittéledamot inom sex månader från 
Europaparlamentets första sammanträde 
efter valen till Europaparlamentet. 
Kommitténs sekretariat och finansiering 
ska tillhandahållas av Europaparlamentet.

Kommittén ska ha nio ledamöter; 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen ska utse tre
kommittéledamöter vardera inom sex 
månader från Europaparlamentets första 
sammanträde efter valen till 
Europaparlamentet. Kommitténs sekretariat 
och finansiering ska tillhandahållas av 
Europaparlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 202
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommittén ska ha tre ledamöter; 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen ska utse varsin 
kommittéledamot inom sex månader från 
Europaparlamentets första sammanträde 
efter valen till Europaparlamentet. 
Kommitténs sekretariat och finansiering 
ska tillhandahållas av Europaparlamentet.

Kommittén ska ha tre ledamöter; 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen ska utse varsin 
kommittéledamot inom sex månader från 
Europaparlamentets första sammanträde 
efter valen till Europaparlamentet. 
Kommitténs sekretariat och finansiering 
ska tillhandahållas av kommissionen.

Or. pt

Ändringsförslag 203
György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommittén, efter att ha hört alla 
relevanta representanter, beslutar att det 
aktuella europeiska politiska partiet eller 
den aktuella europeiska politiska 
stiftelsen inte uppfyller de nödvändiga 
villkoren ska den kunna utfärda en 
tillrättavisning, påföra en straffavgift eller 
föreslå att ifrågavarande parti eller 
stiftelse stängs av eller utesluts.

Or. en

Ändringsförslag 204
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I samtliga övriga fall enligt 
artiklarna 3, 4 och 5 ska 
Europaparlamentets tjänsteenheter 
årligen kontrollera att de europeiska 
politiska partierna och stiftelserna även 
fortsättningsvis uppfyller de formella 
villkoren och kraven. Innan ett beslut 
fattas ska det europeiska politiska partiet 
beredas möjlighet att höras. På begäran 
av det europeiska politiska partiet kan 
beslutet kontrolleras av domstolen.
Vid behov ska tidsplanen för årliga 
kontroller enligt denna punkt samordnas 
med ansökan om finansiering i enlighet 
med artikel 13, så att registret och 
utanordnaren vid behov kan samordna sig 
och utbyta information.

Or. de
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Ändringsförslag 205
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Alla fysiska eller juridiska personer får 
när som helst inge en motiverad begäran 
om att Europaparlamentet ska kontrollera 
om ett eller flera av de villkor och krav 
som avses i punkt 1 är uppfyllda. 
Bedömningar av om ett europeiskt 
politiskt parti, dess ledamöter, eller en 
europeisk politisk stiftelse överträtt 
Europeiska unionens grundläggande 
värderingar ska ske enligt punkt 2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 206
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Alla fysiska eller juridiska personer får 
när som helst inge en motiverad begäran 
om att Europaparlamentet ska kontrollera 
om ett eller flera av de villkor och krav 
som avses i punkt 1 är uppfyllda. 
Bedömningar av om ett europeiskt politiskt 
parti, dess ledamöter, eller en europeisk 
politisk stiftelse överträtt Europeiska 
unionens grundläggande värderingar ska 
ske enligt punkt 2.

3. Alla fysiska eller juridiska personer får 
när som helst inge en motiverad begäran 
om att Europaparlamentet ska kontrollera 
om ett eller flera av de villkor och krav 
som avses i punkt 1 är uppfyllda. 
Bedömningar av om ett europeiskt politiskt 
parti, dess ledamöter, eller en europeisk 
politisk stiftelse överträtt Europeiska 
unionens grundläggande värderingar ska 
ske enligt det förfarande som fastställs i 
punkt 2 i denna artikel.

Or. en
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Ändringsförslag 207
Andrew Duff

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Alla fysiska eller juridiska personer får 
när som helst inge en motiverad begäran 
om att Europaparlamentet ska kontrollera 
om ett eller flera av de villkor och krav 
som avses i punkt 1 är uppfyllda. 
Bedömningar av om ett europeiskt 
politiskt parti, dess ledamöter, eller en 
europeisk politisk stiftelse överträtt 
Europeiska unionens grundläggande 
värderingar ska ske enligt punkt 2.

3. Alla fysiska eller juridiska personer får 
när som helst inge en motiverad begäran 
om att Europaparlamentet ska kontrollera 
om ett eller flera av de villkor och krav 
som avses i artiklarna 3, 4 och 5 även 
fortsättningsvis är uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 208
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Alla fysiska eller juridiska personer får 
när som helst inge en motiverad begäran 
om att Europaparlamentet ska kontrollera 
om ett eller flera av de villkor och krav 
som avses i punkt 1 är uppfyllda. 
Bedömningar av om ett europeiskt politiskt 
parti, dess ledamöter, eller en europeisk 
politisk stiftelse överträtt Europeiska 
unionens grundläggande värderingar ska 
ske enligt punkt 2.

3. Alla fysiska eller juridiska personer får 
när som helst inge en motiverad begäran 
om att kommissionen ska kontrollera om 
ett eller flera av de villkor och krav som 
avses i punkt 1 är uppfyllda. Bedömningar 
av om ett europeiskt politiskt parti, dess 
ledamöter, eller en europeisk politisk 
stiftelse överträtt Europeiska unionens 
grundläggande värderingar ska ske enligt 
punkt 2.

Or. pt

Ändringsförslag 209
Krišjānis Kariņš
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Innan Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning fattar beslut ska 
den samråda med kommittén bestående av 
oberoende framstående personer, som ska 
avge sitt motiverade yttrande inom en 
månad från det att begäran om yttrande 
mottagits. Det motiverade yttrandet från 
kommittén ska vara offentligt.

Or. en

Ändringsförslag 210
Manfred Weber

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om Europaparlamentet finner att något 
av de villkor eller krav som avses i punkt 1 
inte längre är uppfyllt ska bestämmelserna 
i artikel 11, artikel 22 eller båda tillämpas, 
med vederbörlig hänsyn till 
bestämmelserna i artikel 23.

4. Om Europaparlamentet finner att något 
av de villkor eller krav som avses i punkt 1 
inte längre är uppfyllt ska det upplysa det 
europeiska politiska partiet om 
överträdelsen och tillämpa 
bestämmelserna i artikel 22, med 
vederbörlig hänsyn till bestämmelserna i 
artikel 23.

Or. de

Motivering

Logisk följd av ändringsförslaget till artikel 7.2 första stycket.

Ändringsförslag 211
Andrew Duff
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om Europaparlamentet finner att något 
av de villkor eller krav som avses i punkt 1
inte längre är uppfyllt ska bestämmelserna 
i artikel 11, artikel 22 eller båda tillämpas, 
med vederbörlig hänsyn till 
bestämmelserna i artikel 23.

4. Om Europaparlamentet efter samråd 
med kommittén bestående av oberoende 
framstående personer finner att något av 
de villkor eller krav som avses i 
artiklarna 3, 4 och 5 inte längre är uppfyllt 
ska bestämmelserna i artikel 11, artikel 22 
eller båda tillämpas, med vederbörlig 
hänsyn till bestämmelserna i artikel 23.

Or. en

Ändringsförslag 212
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om Europaparlamentet finner att något 
av de villkor eller krav som avses i punkt 1 
inte längre är uppfyllt ska bestämmelserna 
i artikel 11, artikel 22 eller båda tillämpas, 
med vederbörlig hänsyn till 
bestämmelserna i artikel 23.

4. Om Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning finner att något av 
de villkor eller krav som avses i punkt 1 
inte längre är uppfyllt ska bestämmelserna 
i artikel 11, artikel 22 eller båda tillämpas, 
med vederbörlig hänsyn till 
bestämmelserna i artikel 23.

Or. en

Ändringsförslag 213
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om Europaparlamentet finner att något 
av de villkor eller krav som avses i punkt 1 

4. Om kommissionen finner att något av de 
villkor eller krav som avses i punkt 1 inte 
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inte längre är uppfyllt ska bestämmelserna 
i artikel 11, artikel 22 eller båda tillämpas, 
med vederbörlig hänsyn till 
bestämmelserna i artikel 23.

längre är uppfyllt ska bestämmelserna i 
artikel 11, artikel 22 eller båda tillämpas, 
med vederbörlig hänsyn till 
bestämmelserna i artikel 23.

Or. pt

Ändringsförslag 214
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En europeisk politisk stiftelse ska 
automatiskt fråntas sin ställning om det 
europeiska politiska parti till vilket 
stiftelsen är knuten avlägsnas ur registret.
Den ansvariga utanordnaren ska sätta ned 
beloppet eller säga upp partistödet, 
bidragsavtalet eller beslutet om 
EU-finansiering enligt förordningen samt 
återkräva belopp som utbetalats felaktigt på 
grund av partistödet, bidragsavtalet eller 
beslutet liksom övriga EU-medel som ännu 
inte utnyttjats den dag ett beslut enligt 
artikel 11 antagits.

5. Den ansvariga utanordnaren ska sätta 
ned beloppet eller säga upp partistödet, 
bidragsavtalet eller beslutet om 
EU-finansiering enligt förordningen samt 
återkräva belopp som utbetalats felaktigt på 
grund av partistödet, bidragsavtalet eller 
beslutet liksom övriga EU-medel som ännu 
inte utnyttjats den dag ett beslut enligt 
artikel 11 antagits.

Or. en

Motivering

Omfattas redan av artikel 11.

Ändringsförslag 215
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Europeiska politiska partier och Europeiska politiska partier och europeiska 
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europeiska politiska stiftelser ska vara
juridiska personer från den dag de 
registreras i enlighet med artikel 6.

politiska stiftelser ska få status som
juridiska personer enligt 
unionslagstiftningen från den dag de 
införs i registret i enlighet med artikel 6.

Or. en

Ändringsförslag 216
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Europeiska politiska partier och 
europeiska politiska stiftelser ska åtnjuta 
fullständigt juridiskt erkännande och ha
rättskapacitet i alla medlemsstater.

Europeiska politiska partier och europeiska 
politiska stiftelser ska åtnjuta fullständig 
rättskapacitet i alla medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 217
Marietta Giannakou

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om inga stadgeenliga begränsningar 
föreligger ska europeiska politiska partier 
och europeiska politiska stiftelser åtnjuta 
alla de rättigheter som är nödvändiga för 
deras verksamhet, medräknat rätten att 
äga lös och fast egendom; de får också 
vara verksamma i alla medlemsstater och 
i tredjeländer om inga stadgeenliga 
begränsningar föreligger. 

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 20.

Ändringsförslag 218
Marietta Giannakou

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
beteckningarna ”europeiskt politiskt 
parti” och ”europeisk politisk stiftelse” 
endast får användas av politiska 
sammanslutningar eller stiftelser som 
registrerats i överensstämmelse med 
denna förordning.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 22.

Ändringsförslag 219
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De europeiska politiska partierna och de 
europeiska politiska stiftelserna ska med 
hänsyn till de materiella bestämmelserna i 
denna förordning omfattas av samma 
lagstiftning som de övriga europeiska 
institutionerna, oberoende av i vilken 
medlemsstat de har sitt säte.

Or. de
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Ändringsförslag 220
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För frågor som inte regleras i denna 
förordning eller frågor som endast delvis 
regleras här ska de europeiska politiska 
partierna och stiftelserna, till de delar som 
inte regleras i denna förordning, lyda 
under den nationella lagstiftning som är 
tillämplig på den associationsform som 
anges i partiets eller stiftelsens stadgar i 
den medlemsstat där de har sitt säte. 
Europeiska politiska partiers och 
stiftelsers verksamhet i andra 
medlemsstater ska lyda under gällande 
nationell lagstiftning i dessa 
medlemsstater.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 221
György Schöpflin, József Szájer

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För frågor som inte regleras i denna 
förordning eller frågor som endast delvis 
regleras här ska de europeiska politiska 
partierna och stiftelserna, till de delar som 
inte regleras i denna förordning, lyda 
under den nationella lagstiftning som är 
tillämplig på den associationsform som 
anges i partiets eller stiftelsens stadgar i
den medlemsstat där de har sitt säte.
Europeiska politiska partiers och stiftelsers 
verksamhet i andra medlemsstater ska lyda 
under gällande nationell lagstiftning i dessa 
medlemsstater.

2. För frågor som inte regleras eller som 
endast delvis regleras i denna förordning 
ska de europeiska politiska partierna och 
stiftelserna lyda under lagarna i den 
medlemsstat där de har sitt säte.
Europeiska politiska partiers och stiftelsers 
verksamhet i andra medlemsstater ska lyda 
under gällande nationell lagstiftning i dessa 
medlemsstater.
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Or. en

Ändringsförslag 222
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett europeiskt politiskt parti eller en 
europeisk politisk stiftelse ska fråntas eller 
avsäga sig sin ställning och inte längre 
utgöra en europeisk juridisk person i 
följande fall:

1. Ett europeiskt politiskt parti och en 
europeisk politisk stiftelse ska avlägsnas 
ur registret i följande fall:

Or. en

Ändringsförslag 223
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Ett europeiskt politiskt parti eller en 
europeisk politisk stiftelse ska fråntas sin 
rättsliga ställning enligt 
unionslagstiftningen den dag då partiet 
eller stiftelsen avlägsnas ur registret. 

Or. en

Ändringsförslag 224
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ledningen beslutar att avveckla det 
europeiska politiska partiet eller den 
europeiska politiska stiftelsen.

(a) Det behöriga organet beslutar att 
avveckla det europeiska politiska partiet 
eller den europeiska politiska stiftelsen.

Or. de

Ändringsförslag 225
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ledningen beslutar att avveckla det 
europeiska politiska partiet eller den 
europeiska politiska stiftelsen.

(a) Ledningen för det europeiska politiska
partiet eller den europeiska politiska 
stiftelsen beslutar att avsluta det 
strukturerade samarbetet inom den 
politiska sammanslutningen respektive att 
avveckla den stiftelse som har koppling 
till partiet.

Or. de

Ändringsförslag 226
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Ledningen beslutar att omvandla det 
europeiska politiska partiet eller den 
europeiska politiska stiftelsen till en 
juridisk person som omfattas av 
medlemsstatens rättsordning.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 227
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Ledningen beslutar att omvandla det 
europeiska politiska partiet eller den 
europeiska politiska stiftelsen till en 
juridisk person som omfattas av 
medlemsstatens rättsordning.

(b) Det behöriga organet beslutar att 
omvandla det europeiska politiska partiet 
eller den europeiska politiska stiftelsen till 
en juridisk person som omfattas av 
medlemsstatens rättsordning.

Or. de

Ändringsförslag 228
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Det europeiska politiska partiet 
uppfyller inte längre kraven i artikel 3.1 b 
med anledning av ändringar i 
medlemskapet eller efter val till 
Europaparlamentet.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 229
Manfred Weber

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Det europeiska politiska partiet 
uppfyller inte längre kraven i artikel 3.1 b 
med anledning av ändringar i 
medlemskapet eller efter val till 

utgår
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Europaparlamentet.

Or. de

Motivering

Logisk följd av ändringsförslaget till artikel 7.2 första stycket.

Ändringsförslag 230
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Det europeiska politiska partiet 
uppfyller inte längre kraven i artikel 3.1 b
med anledning av ändringar i 
medlemskapet eller efter val till 
Europaparlamentet.

(c) Det europeiska politiska partiet 
uppfyller inte längre de villkor som avses i 
artikel 3, särskilt om partiet efter 
registrering inte har deltagit i val till 
Europaparlamentet eller har upplösts.

Or. en

Ändringsförslag 231
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Det europeiska politiska partiet 
uppfyller inte längre kraven i artikel 3.1 b 
med anledning av ändringar i 
medlemskapet eller efter val till 
Europaparlamentet.

(c) Det europeiska politiska partiet 
uppfyller inte längre kraven i artikel 3.1 b.

Or. en

Ändringsförslag 232
Rainer Wieland
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Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Partiet eller stiftelsen har avlägsnats ur 
registret i enlighet med artikel 22.1, 22.4 
eller artikel 7.5.

(d) Partiet eller stiftelsen har avlägsnats ur 
registret.

Or. de

Ändringsförslag 233
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Partiet eller stiftelsen har avlägsnats 
ur registret i enlighet med artikel 22.1, 
22.4 eller artikel 7.5.

(d) I enlighet med artikel 22.1, 22.4 eller 
artikel 7.5.

Or. en

Ändringsförslag 234
Manfred Weber

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Partiet eller stiftelsen har avlägsnats ur 
registret i enlighet med artikel 22.1, 22.4 
eller artikel 7.5.

(d) Partiet eller stiftelsen har avlägsnats ur 
registret i enlighet med artikel 7.2 eller 7.5.

Or. de

Motivering

Logisk följd av ändringsförslaget till artikel 7.2 första stycket.
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Ändringsförslag 235
Zbigniew Ziobro

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europaparlamentet ska anta ett beslut 
om uppsägning av den europeiska 
rättsliga ställningen och avlägsnande ur 
registret.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 236
Manfred Weber

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europaparlamentet ska anta ett beslut 
om uppsägning av den europeiska 
rättsliga ställningen och avlägsnande ur 
registret.

utgår

Or. de

Motivering

Logisk följd av ändringsförslaget till artikel 7.2 första stycket.

Ändringsförslag 237
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europaparlamentet ska anta ett beslut 
om uppsägning av den europeiska 

2. Europaparlamentet ska anta ett beslut 
om avlägsnande av ett europeiskt politiskt 
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rättsliga ställningen och avlägsnande ur
registret.

parti eller en europeisk politisk stiftelse ur 
registret, vilket automatiskt medför förlust 
av dess status som juridisk person enligt 
unionslagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 238
Alain Lamassoure

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europaparlamentet ska anta ett beslut 
om uppsägning av den europeiska rättsliga 
ställningen och avlägsnande ur registret.

2. Europaparlamentet ska med tre 
fjärdedels majoritet av rösterna anta ett 
beslut om uppsägning av den europeiska 
rättsliga ställningen och avlägsnande ur 
registret.

Or. fr

Ändringsförslag 239
Andrew Duff

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europaparlamentet ska anta ett beslut 
om uppsägning av den europeiska rättsliga 
ställningen och avlägsnande ur registret.

2. Efter samråd med kommittén bestående 
av oberoende framstående personer ska
Europaparlamentet anta ett beslut om 
uppsägning av den europeiska rättsliga 
ställningen och avlägsnande ur registret.

Or. en

Ändringsförslag 240
Krišjānis Kariņš
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Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europaparlamentet ska anta ett beslut 
om uppsägning av den europeiska rättsliga 
ställningen och avlägsnande ur registret.

2. Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning ska anta ett beslut 
om uppsägning av den europeiska rättsliga 
ställningen och avlägsnande ur registret.

Or. en

Ändringsförslag 241
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europaparlamentet ska anta ett beslut 
om uppsägning av den europeiska 
rättsliga ställningen och avlägsnande ur 
registret.

2. Om något av skälen i punkt 1 a–c 
föreligger ska det europeiska politiska 
partiet eller den europeiska politiska 
stiftelsen på motsvarande sätt avlägsnas 
ur registret.

Or. de

Ändringsförslag 242
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europaparlamentet ska anta ett beslut 
om uppsägning av den europeiska rättsliga 
ställningen och avlägsnande ur registret.

2. Kommissionen ska anta ett beslut om 
uppsägning av den europeiska rättsliga 
ställningen och avlägsnande ur registret.

Or. pt
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Ändringsförslag 243
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För europeiska politiska partier eller 
europeiska politiska stiftelser som befinner 
sig i någon av de situationer som avses i 
punkt 1 a, b eller c ska gällande beslut om 
EU-finansiering enligt denna förordning 
återkallas, eventuella gällande avtal om 
sådan finansiering sägas upp och 
outnyttjade EU-medel återkrävas, även 
outnyttjade EU-medel från tidigare år.

3. För europeiska politiska partier eller 
europeiska politiska stiftelser som 
avlägsnats ur registret ska gällande beslut 
om EU-finansiering enligt denna 
förordning återkallas, eventuella gällande 
avtal om sådan finansiering sägas upp och 
outnyttjade EU-medel återkrävas, även 
outnyttjade EU-medel från tidigare år.

Or. en

Ändringsförslag 244
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För europeiska politiska partier eller 
europeiska politiska stiftelser som 
befinner sig i någon av de situationer som 
avses i punkt 1 a, b eller c ska gällande 
beslut om EU-finansiering enligt denna 
förordning återkallas, eventuella gällande 
avtal om sådan finansiering sägas upp och 
outnyttjade EU-medel återkrävas, även 
outnyttjade EU-medel från tidigare år.

3. Gällande beslut om EU-finansiering 
enligt denna förordning respektive
eventuella gällande avtal om sådan 
finansiering ska upphöra att gälla i 
samband med förlust av rättslig ställning,
och outnyttjade EU-medel ska återkrävas, 
även outnyttjade EU-medel från tidigare år.

Or. de

Ändringsförslag 245
Manfred Weber
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Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För europeiska politiska partier eller 
europeiska politiska stiftelser som befinner 
sig i någon av de situationer som avses i 
punkt 1 a, b eller c ska gällande beslut om 
EU-finansiering enligt denna förordning 
återkallas, eventuella gällande avtal om 
sådan finansiering sägas upp och 
outnyttjade EU-medel återkrävas, även 
outnyttjade EU-medel från tidigare år.

3. För europeiska politiska partier eller 
europeiska politiska stiftelser som befinner 
sig i någon av de situationer som avses i 
punkt 1 a eller b, eller i de fall då ett 
europeiskt politiskt parti avlägsnats ur 
registret eftersom det inte uppfyllt 
villkoren i artikel 3.1 b, ska gällande beslut 
om EU-finansiering enligt denna 
förordning återkallas, eventuella gällande 
avtal om sådan finansiering sägas upp och 
outnyttjade EU-medel återkrävas, även 
outnyttjade EU-medel från tidigare år.

Or. de

Motivering

Logisk följd av ändringsförslaget till artikel 11.1 c.

Ändringsförslag 246
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Avveckling, insolvens, 
betalningsinställelse och liknande 
förfaranden ska regleras enligt 
rättsordningen i den medlemsstat där det 
europeiska politiska partiet eller den 
europeiska politiska stiftelsen har sitt säte 
och enligt de bestämmelser som är 
tillämpliga på den associationsform som 
partiet eller stiftelsen angivit i sina 
stadgar.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 247
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett europeiskt politiskt parti som
beviljats registrering i enlighet med de 
villkor och förfaranden som beskrivs i
denna förordning, som har minst en 
företrädare i Europaparlamentet och som 
inte omfattas av något av 
uteslutningskriterierna i artikel [93] i 
budgetförordningen får ansöka om 
finansiering från Europeiska unionens 
allmänna budget i enlighet med de villkor 
och krav som offentliggjorts av 
Europaparlamentet vid 
ansökningsomgången för [partistödet].

1. Ett europeiskt politiskt parti, som 
beviljats registrerings i enlighet med denna 
förordning och som är företrätt av 
politiska partier i minst en fjärdedel av 
medlemsstaterna enligt artikel 2.1 (inga 
ytterligare nationellt valda företrädare
krävs för registrering enligt definitionen i
artikel 3.1 b) och i Europaparlamentet av 
minst en av dess ledamöter, får ansöka om 
finansiering från Europeiska unionens 
allmänna budget. Ansökningar om 
finansiering måste göras i enlighet med de 
villkor och krav som offentliggjorts av 
Europaparlamentet. Det europeiska 
politiska partiet får inte befinna sig i 
någon situation som leder till uteslutning 
enligt definitionen i budgetförordningen. 

Or. en

Motivering

De partier som mottar finansiering ska bestå av anslutna partier och, enligt det nya kriteriet, 
minst en ledamot av Europaparlamentet. Dessa två nya kriterier bör inte medföra oklarhet 
eller motsägelser i förhållandet till kriteriet i artikel 3. De bör inte heller skapa en situation 
som skulle göra det svårt för nya initiativ att motta finansiering eller oavsiktligt leda till att 
befintliga europeiska partier får en avsevärd fördel jämfört med nya och mindre initiativ.

Ändringsförslag 248
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett europeiskt politiskt parti som 
beviljats registrering i enlighet med de 

1. Ett europeiskt politiskt parti, som 
beviljats registrering i enlighet med de 
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villkor och förfaranden som beskrivs i 
denna förordning, som har minst en 
företrädare i Europaparlamentet och som 
inte omfattas av något av 
uteslutningskriterierna i artikel [93] i 
budgetförordningen får ansöka om 
finansiering från Europeiska unionens 
allmänna budget i enlighet med de villkor 
och krav som offentliggjorts av 
Europaparlamentet vid 
ansökningsomgången för [partistödet].

villkor och förfaranden som beskrivs i 
denna förordning, som har minst en 
företrädare i Europaparlamentet eller har 
fått minst 1 procent av rösterna vid 
föregående val till Europaparlamentet i 
minst en fjärdedel av medlemsstaterna
och som inte omfattas av något av 
uteslutningskriterierna i artikel [93] i 
budgetförordningen, får ansöka om 
finansiering från Europeiska unionens 
allmänna budget i enlighet med de villkor 
och krav som offentliggjorts av 
Europaparlamentet vid 
ansökningsomgången för [partistödet].

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett europeiskt politiskt parti som 
beviljats registrering i enlighet med de 
villkor och förfaranden som beskrivs i 
denna förordning, som har minst en 
företrädare i Europaparlamentet och som 
inte omfattas av något av 
uteslutningskriterierna i artikel [93] i 
budgetförordningen får ansöka om
finansiering från Europeiska unionens 
allmänna budget i enlighet med de villkor 
och krav som offentliggjorts av 
Europaparlamentet vid 
ansökningsomgången för [partistödet].

1. Ett europeiskt politiskt parti, som 
beviljats registrering i enlighet med de 
villkor och förfaranden som beskrivs i 
denna förordning, som är företrätt i 
Europaparlamentet av minst en av dess 
ledamöter och av politiska partier i minst 
en fjärdedel av medlemsstaterna enligt 
artikel 2.1 och som inte omfattas av något 
av uteslutningskriterierna i artikel [93] i 
budgetförordningen, får ansöka om 
finansiering från Europeiska unionens 
allmänna budget i enlighet med de villkor 
och krav som offentliggjorts av 
Europaparlamentet vid 
ansökningsomgången för [partistödet].

Or. en
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Ändringsförslag 250
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett europeiskt politiskt parti som 
beviljats registrering i enlighet med de 
villkor och förfaranden som beskrivs i 
denna förordning, som har minst en 
företrädare i Europaparlamentet och som 
inte omfattas av något av 
uteslutningskriterierna i artikel [93] i 
budgetförordningen får ansöka om 
finansiering från Europeiska unionens 
allmänna budget i enlighet med de villkor 
och krav som offentliggjorts av 
Europaparlamentet vid 
ansökningsomgången för [partistödet].

1. Ett europeiskt politiskt parti som 
beviljats registrering i enlighet med de 
villkor och förfaranden som beskrivs i 
denna förordning och som inte omfattas av 
något av uteslutningskriterierna i artikel 
[93] i budgetförordningen får ansöka om 
finansiering från Europeiska unionens 
allmänna budget i enlighet med de villkor 
och krav som offentliggjorts av 
Europaparlamentet vid 
ansökningsomgången för [partistödet].

Or. de

Motivering

Kan utgå i och med den nya systematiken i artikel 14.

Ändringsförslag 251
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett europeiskt politiskt parti som 
beviljats registrering i enlighet med de 
villkor och förfaranden som beskrivs i 
denna förordning, som har minst en 
företrädare i Europaparlamentet och som 
inte omfattas av något av 
uteslutningskriterierna i artikel [93] i 
budgetförordningen får ansöka om 
finansiering från Europeiska unionens 
allmänna budget i enlighet med de villkor 

1. Ett europeiskt politiskt parti som 
beviljats registrering i enlighet med de 
villkor och förfaranden som beskrivs i 
denna förordning, som har minst en 
företrädare i Europaparlamentet och som 
inte omfattas av något av 
uteslutningskriterierna i artikel [93] i 
budgetförordningen får ansöka om 
finansiering från Europeiska unionens 
allmänna budget i enlighet med de villkor 
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och krav som offentliggjorts av 
Europaparlamentet vid 
ansökningsomgången för [partistödet].

och krav som offentliggjorts av 
kommissionen vid ansökningsomgången 
för [partistödet].

Or. pt

Ändringsförslag 252
György Schöpflin, József Szájer

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett europeiskt politiskt parti som 
beviljats registrering i enlighet med de 
villkor och förfaranden som beskrivs i
denna förordning, som har minst en
företrädare i Europaparlamentet och som 
inte omfattas av något av 
uteslutningskriterierna i artikel [93] i 
budgetförordningen får ansöka om 
finansiering från Europeiska unionens 
allmänna budget i enlighet med de villkor 
och krav som offentliggjorts av 
Europaparlamentet vid 
ansökningsomgången för [partistödet].

1. Ett europeiskt politiskt parti, som 
beviljats registrering i enlighet med denna 
förordning, och som är företrätt av 
politiska partier i minst en fjärdedel av 
medlemsstaterna enligt artikel 2.1 och av 
minst en ledamot i Europaparlamentet, får 
ansöka om finansiering från Europeiska 
unionens allmänna budget. Ansökningar 
om finansiering måste göras i enlighet 
med de villkor och krav som offentliggjorts 
av Europaparlamentet. Det europeiska 
politiska partiet får inte befinna sig i 
någon situation som leder till uteslutning 
enligt definitionen i budgetförordningen. 

Or. en

Ändringsförslag 253
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En europeisk politisk stiftelse som är 
knuten till ett europeiskt politiskt parti med 
rätt till finansiering enligt punkt 1, som 
beviljats registrering i enlighet med de 
villkor och förfaranden som beskrivs i 

2. En europeisk politisk stiftelse som är 
knuten till ett europeiskt politiskt parti med 
rätt till finansiering enligt punkt 1, som 
beviljats registrering i enlighet med de 
villkor och förfaranden som beskrivs i 
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denna förordning, och som inte omfattas av 
något av uteslutningskriterierna i artikel 
[93] i budgetförordningen får ansöka om 
finansiering från Europeiska unionens 
allmänna budget i enlighet med de villkor 
och krav som offentliggjorts av 
Europaparlamentet vid 
ansökningsomgången.

denna förordning, och som inte omfattas av 
något av uteslutningskriterierna i artikel 
[93] i budgetförordningen får ansöka om 
finansiering från Europeiska unionens 
allmänna budget i enlighet med de villkor 
och krav som offentliggjorts av 
kommissionen vid ansökningsomgången.

Or. pt

Ändringsförslag 254
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid bedömning av rätten till 
finansiering från Europeiska unionens 
allmänna budget i enlighet med punkt 1 
och artikel 3.1b, och vid tillämpningen av 
artikel 14.1, ska en ledamot av 
Europaparlamentet anses vara medlem av 
endast ett europeiskt politiskt parti, som i 
förekommande fall ska vara det 
europeiska parti till vilket ledamotens 
nationella eller regionala politiska parti 
var knutet den sista ansökningsdagen.

utgår

Or. de

Motivering

Flyttas till artikel 14.2.

Ändringsförslag 255
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. En statusändring för en ledamot av 
Europaparlamentet får inte utnyttjas för 
att anslå finansiering ur Europeiska 
unionens allmänna budget åt ett nytt parti 
som ledamoten tillhör.

Or. en

Ändringsförslag 256
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Stöd eller bidrag från Europeiska 
unionens allmänna budget får inte 
överstiga 90 % av ett europeiskt politiskt 
partis årliga ersättningsgilla kostnader och 
95 % av en europeisk politisk stiftelses 
årliga bidragsberättigande kostnader. 
Europeiska politiska partier får använda 
outnyttjade delar av tilldelade EU-medel 
för att täcka ersättningsgilla kostnader 
under två på varandra följande budgetår 
efter det att medlen tilldelats. Belopp som 
inte utnyttjats efter två budgetår ska 
återkrävas i enlighet med bestämmelserna i 
budgetförordningen.

4. Stöd eller bidrag från Europeiska 
unionens allmänna budget får inte
överstiga 90 % av ett europeiskt politiskt 
partis årliga ersättningsgilla kostnader och 
95 % av en europeisk politisk stiftelses 
årliga bidragsberättigande kostnader. 
Europeiska politiska partier och 
europeiska politiska stiftelser får använda 
outnyttjade delar av tilldelade EU-medel 
för att täcka ersättningsgilla kostnader 
under två på varandra följande budgetår 
efter det att medlen tilldelats. Belopp som 
inte utnyttjats efter två budgetår ska 
återkrävas i enlighet med bestämmelserna i 
budgetförordningen.

Or. en

Ändringsförslag 257
Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Stöd eller bidrag från Europeiska 
unionens allmänna budget får inte 
överstiga 90 % av ett europeiskt politiskt 
partis årliga ersättningsgilla kostnader och 
95 % av en europeisk politisk stiftelses 
årliga bidragsberättigande kostnader.
Europeiska politiska partier får använda
outnyttjade delar av tilldelade EU-medel
för att täcka ersättningsgilla kostnader 
under två på varandra följande budgetår 
efter det att medlen tilldelats. Belopp som 
inte utnyttjats efter två budgetår ska 
återkrävas i enlighet med bestämmelserna i 
budgetförordningen.

4. Stöd eller bidrag från Europeiska 
unionens allmänna budget får inte 
överstiga 95 % av ett europeiskt politiskt 
partis årliga ersättningsgilla kostnader och 
95 % av en europeisk politisk stiftelses 
årliga bidragsberättigande kostnader.
Outnyttjade delar av tilldelade
unionsmedel får överföras för partiets 
syften, medräknat för finansiering av fast 
egendom inom medlemsstaternas 
territorium eller för att kunna finansiera 
kommande val till Europaparlamentet. 

Varje del av de medel som inte utnyttjats 
under det budgetår som medlen täcker får 
placeras i reserver. Denna del av medlen 
kan utnyttjas för finansiering av fast 
egendom inom medlemsstatens 
territorium eller inför kommande val till 
Europaparlamentet. Den återstående 
delen av de medel som inte utnyttjas 
under det år som följer efter valåret ska 
återkrävas i slutet av det budgetår som 
följer efter valåret, i enlighet med 
kapitel 5 i del I av budgetförordningen.
Europeiska politiska stiftelser får också 
föra över varje outnyttjad del av medlen 
för att täcka ersättningsgilla kostnader.
Belopp som inte utnyttjats ska återkrävas i 
enlighet med bestämmelserna i 
budgetförordningen.

Or. en

Ändringsförslag 258
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att erhålla finansiering från 
Europeiska unionens allmänna budget ska 
europeiska politiska partier eller 
europeiska politiska stiftelser som 
uppfyller villkoren i artikel 12.1 eller 12.2 
varje år inge en ansökan till 
Europaparlamentet efter en 
ansökningsomgång för [partistöd] eller 
bidrag.

1. För att erhålla finansiering från 
Europeiska unionens allmänna budget ska 
europeiska politiska partier eller 
europeiska politiska stiftelser som 
uppfyller villkoren i artikel 12.1 eller 12.2 
varje år inge en ansökan till kommissionen
efter en ansökningsomgång för [partistöd] 
eller bidrag.

Or. pt

Ändringsförslag 259
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 15 % ska fördelas i lika delar. utgår

Or. de

Motivering

Se ändringsförslag 260.

Ändringsförslag 260
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 10 % ska fördelas i förhållande till 
antalet röster mellan de europeiska 
politiska partier som vid det senaste valet 
till Europaparlamentet uppnått minst 1 % 
av de avgivna rösterna.
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Or. de

Ändringsförslag 261
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – strecksats 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 10 % ska fördelas i lika delar mellan de 
europeiska politiska partier som har minst 
en företrädare i Europaparlamentet.

Or. de

Ändringsförslag 262
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – strecksats 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 80 % ska fördelas proportionellt mellan 
de mottagande europeiska politiska 
partierna i förhållande till deras andel 
valda ledamöter av Europaparlamentet.

Or. de

Ändringsförslag 263
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 85 % ska fördelas proportionellt mellan 
de mottagande europeiska politiska 
partierna i förhållande till deras andel 

utgår
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folkvalda ledamöter i Europaparlamentet.

Or. de

Motivering

Se ändringsförslag 261.

Ändringsförslag 264
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samma fördelningsnyckel ska användas 
för tilldelningen till europeiska politiska 
stiftelser, utifrån deras anknytning till ett 
europeiskt politiskt parti.

utgår

Or. de

Motivering

Se ändringsförslag 40.

Ändringsförslag 265
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den fördelning som avses i punkt 1 ska 
bygga på hur många folkvalda ledamöter i
Europaparlamentet som var medlemmar i 
det sökande europeiska politiska partiet 
på den sista ansökningsdagen, med 
tillämpning av artikel 12.3.

2. Vid den fördelning som avses i punkt 1 
ska endast de valda ledamöter av
Europaparlamentet beaktas som genom 
hemligt val nominerats till kandidater för 
valet till Europaparlamentet av ett 
partiledningsorgan där partiets ledamöter 
är företrädda. Härvid ska den sista 
ansökningsdagen vara avgörande.
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Or. de

Ändringsförslag 266
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förändringar i antalet efter denna dag ska 
inte påverka fördelningen av anslag mellan 
europeiska politiska partier eller 
europeiska politiska stiftelser. Detta 
föregriper dock inte kravet enligt 
artikel 12.1 på att europeiska politiska 
partier ska ha minst en företrädare i 
Europaparlamentet.

Förändringar i antalet efter denna dag ska 
inte påverka fördelningen av anslag mellan 
europeiska politiska partier eller 
europeiska politiska stiftelser under den 
pågående ansökningsperioden.

Or. de

Ändringsförslag 267
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En ledamot av Europaparlamentet kan 
vid fördelning av medel anses vara 
medlem av endast ett europeiskt politiskt 
parti, som i förekommande fall ska vara 
det parti i vilket ledamotens nationella 
eller regionala politiska parti var 
medlemsparti den sista ansökningsdagen.

Or. de

Ändringsförslag 268
Rainer Wieland
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Samma fördelningsnyckel ska 
användas för tilldelningen till europeiska 
politiska stiftelser, utifrån deras koppling 
till ett europeiskt politiskt parti.

Or. de

Ändringsförslag 269
Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska politiska partier och stiftelser 
får ta emot donationer från fysiska eller 
juridiska personer med högst 25 000 euro
per år och donator, om inte annat sägs i 
punkt 5.

1. På fullständigt transparenta villkor får 
europeiska politiska partier och stiftelser ta 
emot donationer från fysiska eller juridiska 
personer med högst 50 000 euro per år och
donator, om inte annat sägs i punkt 5.

Or. en

Ändringsförslag 270
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska politiska partier och stiftelser 
får ta emot donationer från fysiska eller 
juridiska personer med högst 25 000 euro
per år och donator, om inte annat sägs i 
punkt 5.

1. Europeiska politiska partier och stiftelser 
får ta emot donationer från fysiska eller 
juridiska personer med högst 12 000 euro
per år och donator, om inte annat sägs i 
punkt 5.

Or. de
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Ändringsförslag 271
Andrew Duff

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När europeiska politiska partier och 
stiftelser lämnar in sina årsredovisningar 
till Europaparlamentet enligt artikel 19 ska 
de även överlämna en förteckning över alla 
donatorer respektive donationer, med 
angivande av varje donations slag och 
värde. Denna punkt gäller även sådana 
bidrag från partimedlemmar som avses i 
punkterna 7 och 8.

2. När europeiska politiska partier och 
stiftelser lämnar in sina årsredovisningar 
till Europaparlamentet enligt artikel 19 ska 
de även överlämna en förteckning över alla 
donatorer av donationer som 
överstiger 5 000 euro, med angivande av 
varje donations slag och värde. Denna 
punkt gäller även sådana bidrag från 
partimedlemmar som avses i punkterna 7 
och 8.

Or. en

Ändringsförslag 272
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När europeiska politiska partier och 
stiftelser lämnar in sina årsredovisningar 
till Europaparlamentet enligt artikel 19 
ska de även överlämna en förteckning över 
alla donatorer respektive donationer, med 
angivande av varje donations slag och 
värde. Denna punkt gäller även sådana 
bidrag från partimedlemmar som avses i 
punkterna 7 och 8.

2. När europeiska politiska partier och 
stiftelser lämnar in sina årsredovisningar 
till kommissionen enligt artikel 19 ska de 
även överlämna en förteckning över alla 
donatorer respektive donationer, med 
angivande av varje donations slag och 
värde. Denna punkt gäller även sådana 
bidrag från partimedlemmar som avses i 
punkterna 7 och 8.

Or. pt
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Ändringsförslag 273
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Donationer till europeiska politiska 
partier och stiftelser som görs sex månader 
innan valen till Europaparlamentet ska 
varje vecka skriftligen anmälas till 
Europaparlamentet i enlighet med punkt 
2.

3. Donationer till europeiska politiska 
partier och stiftelser som görs sex månader 
innan valet till Europaparlamentet ska varje 
vecka skriftligen anmälas till 
kommissionen i enlighet med punkt 2.

Or. pt

Ändringsförslag 274
Andrew Duff

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Enskilda donationer till europeiska 
politiska partier och europeiska politiska 
stiftelser ska omedelbart skriftligen 
anmälas till Europaparlamentet i enlighet 
med punkt 2 om värdet överstiger 12 000 
euro.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 275
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Enskilda donationer till europeiska 
politiska partier och europeiska politiska 

4. Enskilda donationer till europeiska 
politiska partier och europeiska politiska 
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stiftelser ska omedelbart skriftligen 
anmälas till Europaparlamentet i enlighet 
med punkt 2 om värdet överstiger 
12 000 euro.

stiftelser ska omedelbart skriftligen 
anmälas till Europaparlamentet i enlighet 
med punkt 2 om värdet överstiger 
2 000 euro.

Or. en

Ändringsförslag 276
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Enskilda donationer till europeiska 
politiska partier och europeiska politiska 
stiftelser ska omedelbart skriftligen 
anmälas till Europaparlamentet i enlighet 
med punkt 2 om värdet överstiger 
12 000 euro.

4. Enskilda donationer till europeiska 
politiska partier och europeiska politiska 
stiftelser ska omedelbart skriftligen 
anmälas till Europaparlamentet i enlighet 
med punkt 2 om värdet överstiger 
2 000 euro.

Or. de

Ändringsförslag 277
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Enskilda donationer till europeiska 
politiska partier och europeiska politiska 
stiftelser ska omedelbart skriftligen 
anmälas till Europaparlamentet i enlighet 
med punkt 2 om värdet överstiger 12 000 
euro.

4. Enskilda donationer till europeiska 
politiska partier och europeiska politiska 
stiftelser ska omedelbart skriftligen 
anmälas till kommissionen i enlighet med 
punkt 2 om värdet överstiger 12 000 euro.

Or. pt
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Ändringsförslag 278
Alain Lamassoure

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) donationer som härrör från 
budgetarna för de politiska grupperna i 
Europaparlamentet,

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 279
Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd till anordnande av gemensamma 
evenemang ska inte betraktas som 
donationer.

Or. en

Ändringsförslag 280
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) donationer från området utanför 
Europeiska unionen, med undantag av
– donationer på högst 500 euro från en 
person som inte är unionsmedborgare,
– donationer från en juridisk persons 
tillgångar vilken har sitt säte i någon av 
Europeiska unionens medlemsstater och 
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vars andelar till mer än 50 procent ägs av 
unionsmedborgare.

Or. de

Ändringsförslag 281
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) donationer som förmedlats av en 
tredje part mot att det europeiska politiska 
partiet eller något av dess 
partimedlemmar betalat en avgift för 
detta.

Or. de

Ändringsförslag 282
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(dc) donationer som uppenbarligen gjorts 
till det europeiska politiska partiet i 
förväntan om eller som motprestation för 
en viss ekonomisk eller politisk fördel.

Or. de

Ändringsförslag 283
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 6 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. När europeiska politiska partier eller 
stiftelser mottar donationer som inte är 
tillåtna enligt denna förordning ska 
donationen inom trettio dagar från
mottagandet

6. När europeiska politiska partier eller 
stiftelser mottar donationer som inte är 
tillåtna enligt denna förordning ska 
donationen omedelbart efter mottagandet

Or. de

Ändringsförslag 284
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 6 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– om detta inte är möjligt anmälas till 
Europaparlamentet. Utanordnaren ska 
fastställa fordran och godkänna 
inkasseringen i enlighet med artiklarna [71] 
och [72] i budgetförordningen. Medlen ska 
tas upp som allmänna inkomster i 
Europaparlamentets avdelning i budgeten.

– om detta inte är möjligt anmälas till 
kommissionen. Utanordnaren ska fastställa 
fordran och godkänna inkasseringen i 
enlighet med artiklarna [71] och [72] i 
budgetförordningen. Medlen ska tas upp 
som allmänna inkomster i 
Europaparlamentets avdelning i budgeten.

Or. pt

Ändringsförslag 285
Andrew Duff

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemmar i europeiska politiska 
partier får lämna bidrag till partiet. Dessa 
bidrag får inte överstiga 40 % av partiets 
årsbudget.

7. Partier som är anslutna till ett 
europeiskt politiskt parti får lämna bidrag 
till partiet. Dessa bidrag får inte överstiga 
40 % av partiets årsbudget.

Or. en
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Ändringsförslag 286
Alain Lamassoure

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemmar i europeiska politiska 
partier får lämna bidrag till partiet. Dessa 
bidrag får inte överstiga 40 % av partiets 
årsbudget.

7. Medlemmar i europeiska politiska 
partier får lämna bidrag till partiet.

Or. fr

Ändringsförslag 287
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemmar i europeiska politiska 
partier får lämna bidrag till partiet. Dessa 
bidrag får inte överstiga 40 % av partiets 
årsbudget.

7. Medlemmar i europeiska politiska 
partier får lämna bidrag till partiet.

Or. de

Ändringsförslag 288
Alain Lamassoure

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemmar i europeiska politiska 
stiftelser får liksom europeiska politiska 
partier lämna bidrag till stiftelsen. Dessa 
bidrag får inte överstiga 40 % av 

8. Medlemmar i europeiska politiska 
stiftelser får liksom europeiska politiska 
partier lämna bidrag till stiftelsen.
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stiftelsens årsbudget och får inte komma 
från medel som beviljats ett europeiskt 
politiskt parti ur Europeiska unionens 
allmänna budget i enlighet med denna 
förordning.

Or. fr

Ändringsförslag 289
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansiering av europeiska politiska 
partier från Europeiska unionens allmänna 
budget eller någon annan källa får 
användas för att finansiera europeiska 
politiska partiers kampanjer i samband med 
val till Europaparlamentet i vilka de deltar 
i enlighet med artikel 3.1 d.

1. Finansiering av europeiska politiska 
partier från Europeiska unionens allmänna 
budget eller någon annan källa får 
användas för att finansiera europeiska 
politiska partiers kampanjer i samband med 
val till Europaparlamentet, med beaktande 
av artikel 8 i akten om allmänna direkta 
val av företrädare i Europaparlamentet, 
enligt vilken finansiering och 
begränsning av utgifterna för alla partier 
och kandidater i samband med val till 
Europaparlamentet regleras av varje 
medlemsstats nationella föreskrifter.

Or. de

Ändringsförslag 290
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansiering av europeiska politiska 
partier från Europeiska unionens allmänna 
budget eller någon annan källa får 
användas för att finansiera europeiska 

1. Finansiering av europeiska politiska 
partier från Europeiska unionens allmänna 
budget eller någon annan källa får 
användas för att finansiera europeiska 
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politiska partiers kampanjer i samband med 
val till Europaparlamentet i vilka de deltar i 
enlighet med artikel 3.1 d.

politiska partiers egna kampanjer i 
samband med val till Europaparlamentet i 
vilka de deltar i enlighet med artikel 3.1 d.

Or. de

Ändringsförslag 291
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med artikel 8 i akten om 
allmänna direkta val av ledamöter i 
Europaparlamentet19 ska finansiering och 
begränsning av utgifterna för alla partier 
och kandidater i samband med val till 
Europaparlamentet regleras i varje 
medlemsstat genom nationella 
föreskrifter.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 292
Andrew Duff

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 I enlighet med artikel 8 i akten om 
allmänna direkta val av ledamöter i 
Europaparlamentet ska finansiering och 
begränsning av utgifterna för alla partier
och kandidater i samband med val till 
Europaparlamentet regleras i varje 
medlemsstat genom nationella 
föreskrifter.

Utan att det påverkar artikel 8 i akten om 
allmänna direkta val av ledamöter i 
Europaparlamentet ska finansiering och 
begränsning av utgifterna för europeiska 
politiska partier i samband med val till 
Europaparlamentet regleras genom
delegerade akter.

Or. en
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Ändringsförslag 293
Alain Lamassoure

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med artikel 8 i akten om 
allmänna direkta val av ledamöter i 
Europaparlamentet ska finansiering och 
begränsning av utgifterna för alla partier 
och kandidater i samband med val till 
Europaparlamentet regleras i varje 
medlemsstat genom nationella föreskrifter.

I enlighet med artikel 8 i akten om 
allmänna direkta val av ledamöter i 
Europaparlamentet ska finansiering och 
begränsning av utgifterna för alla partier 
och kandidater i samband med val till 
Europaparlamentet regleras i varje 
medlemsstat genom nationella föreskrifter, 
vilket dock inte ska gälla 
folkomröstningar om Europeiska 
unionens politik eller ratificering av EU-
fördrag.

Or. fr

Ändringsförslag 294
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 I enlighet med artikel 8 i akten om 
allmänna direkta val av ledamöter i 
Europaparlamentet ska finansiering och 
begränsning av utgifterna för alla partier
och kandidater i samband med val till 
Europaparlamentet regleras i varje 
medlemsstat genom nationella föreskrifter.

Finansiering och begränsning av utgifterna 
för europeiska politiska partier i samband 
med val till Europaparlamentet ska regleras 
i varje medlemsstat genom nationella 
föreskrifter.

Or. en

Motivering

Eftersom den berörda rättsakten kan bli föremål för ändring är det inte motiverat att den 
anges i förordningen. 
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Ändringsförslag 295
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 I enlighet med artikel 8 i akten om 
allmänna direkta val av ledamöter i 
Europaparlamentet ska finansiering och 
begränsning av utgifterna för alla partier 
och kandidater i samband med val till 
Europaparlamentet regleras i varje 
medlemsstat genom nationella 
föreskrifter.

I enlighet med artikel 8 i akten om 
allmänna direkta val av ledamöter i 
Europaparlamentet ska finansiering och 
begränsning av utgifterna för alla partier 
och kandidater i samband med val till 
Europaparlamentet regleras genom
delegerade akter.

Or. en

Ändringsförslag 296
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De europeiska politiska partierna ska i 
sin årsredovisning tydligt ange vilka 
utgifter som avser kampanjer i samband 
med val till Europaparlamentet.

2. De europeiska politiska partierna ska i 
sin årsredovisning tydligt ange vilka 
utgifter för partier och kandidater som 
avser kampanjer i samband med val till 
Europaparlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 297
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I samband med valen till 
Europaparlamentet bör de europeiska 
politiska partierna vidta alla lämpliga 
åtgärder för att informera 
unionsmedborgarna om sina kopplingar 
till nationella politiska partier och
kandidater.

3. I samband med valen till 
Europaparlamentet bör de europeiska 
politiska partierna vidta alla lämpliga 
åtgärder för att informera 
unionsmedborgarna om kopplingen mellan 
ett europeiskt politiskt partis nationella 
medlemspartier, kandidater och de 
europeiska politiska partierna.

Or. de

Ändringsförslag 298
Andrew Duff

Förslag till förordning
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a

Finansiering av kampanjer i samband 
med folkomröstningar

1. Finansiering av europeiska politiska 
partier ur Europeiska unionens allmänna 
budget eller från någon annan källa får 
utnyttjas för att finansiera de europeiska 
politiska partiernas valkampanjer i 
samband med folkomröstningar som hålls 
i en eller flera medlemsstater och som 
direkt rör frågor med anknytning till 
Europeiska unionen. 
2. Finansieringen och begränsningarna 
av utgifterna för europeiska politiska 
partier i sådana 
folkomröstningskampanjer ska regleras 
genom delegerade akter.

Or. en
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Ändringsförslag 299
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansieringen av europeiska politiska 
partier ur Europeiska unionens allmänna 
budget eller från någon annan källa får 
inte utnyttjas för att direkt eller indirekt 
finansiera nationella, regionala eller 
lokala val eller andra politiska partier, i 
synnerhet inte nationella partier eller 
kandidater.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 300
Manfred Weber

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansieringen av europeiska politiska 
partier ur Europeiska unionens allmänna 
budget eller från någon annan källa får inte 
utnyttjas för att direkt eller indirekt
finansiera nationella, regionala eller lokala
val eller andra politiska partier, i synnerhet 
inte nationella partier eller kandidater.

1. Finansieringen av europeiska politiska 
partier ur Europeiska unionens allmänna 
budget eller från någon annan källa får inte 
utnyttjas för att direkt finansiera nationella, 
regionala eller lokala val eller andra 
politiska partier, i synnerhet inte nationella 
partier eller kandidater.

Or. de

Ändringsförslag 301
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Finansieringen av europeiska politiska 
stiftelser ur Europeiska unionens allmänna 
budget eller från någon annan källa får inte 
utnyttjas för något annat syfte än 
finansiering av de uppgifter som anges i 
artikel 2.4 och för att täcka kostnader som 
är direkt kopplade till de målsättningar som 
beskrivs i stiftelsens stadgar enligt 
artikel 5. Den får i synnerhet inte användas 
för att direkt eller indirekt finansiera 
europeiska, nationella, regionala eller 
lokala val, politiska partier, kandidater eller 
stiftelser.

2. Finansieringen av europeiska politiska 
stiftelser ur Europeiska unionens allmänna 
budget eller från någon annan källa får inte 
utnyttjas för något annat syfte än 
finansiering av de uppgifter som anges i 
artikel 2.4 och för att täcka kostnader som 
är direkt kopplade till de målsättningar som 
beskrivs i stiftelsens stadgar enligt 
artikel 5. Den får i synnerhet inte användas 
för att direkt eller indirekt finansiera 
europeiska, nationella, regionala eller 
lokala val eller folkomröstningar, politiska 
partier, kandidater eller stiftelser.

Or. de

Ändringsförslag 302
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Finansiering av europeiska politiska 
partier och europeiska politiska stiftelser 
ur Europeiska unionens allmänna budget 
eller från någon annan källa får inte 
utnyttjas för att finansiera kampanjer i 
samband med nationella, regionala eller 
lokala folkomröstningar.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 303
Andrew Duff

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Finansiering av europeiska politiska 
partier och europeiska politiska stiftelser ur 
Europeiska unionens allmänna budget eller
från någon annan källa får inte utnyttjas för 
att finansiera kampanjer i samband med 
nationella, regionala eller lokala 
folkomröstningar.

3. Finansiering av europeiska politiska 
partier och europeiska politiska stiftelser ur 
Europeiska unionens allmänna budget eller 
från någon annan källa får inte utnyttjas för 
att finansiera kampanjer i samband med 
nationella, regionala eller lokala
folkomröstningar som inte rör frågor med 
anknytning till Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 304
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Finansiering av europeiska politiska 
partier och europeiska politiska stiftelser ur 
Europeiska unionens allmänna budget eller 
från någon annan källa får inte utnyttjas för 
att finansiera kampanjer i samband med 
nationella, regionala eller lokala 
folkomröstningar.

3. Finansiering av europeiska politiska 
partier och europeiska politiska stiftelser ur 
Europeiska unionens allmänna budget eller 
från någon annan källa får inte utnyttjas för 
att finansiera kampanjer i samband med 
nationella, regionala eller lokala 
folkomröstningar, med undantag för 
folkomröstningskampanjer som direkt rör 
frågor med anknytning till Europeiska 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 305
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Finansiering av europeiska politiska 
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partier och europeiska politiska stiftelser 
ur Europeiska unionens allmänna budget 
eller från någon annan källa får inte 
utnyttjas för att finansiera anslutna 
politiska partier med säte i tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 306
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast sex månader efter det att 
budgetåret avslutats ska de europeiska 
politiska partierna och stiftelserna förse 
registret och medlemsstaternas behöriga 
nationella myndigheter med följande:

1. Senast fyra månader efter det att 
budgetåret avslutats ska de europeiska 
politiska partierna och stiftelserna förse 
registret och medlemsstaternas behöriga 
nationella myndigheter med följande:

Or. en

Ändringsförslag 307
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast sex månader efter det att 
budgetåret avslutats ska de europeiska 
politiska partierna och stiftelserna förse 
registret och medlemsstaternas behöriga 
nationella myndigheter med följande:

1. Senast tre månader efter det att 
budgetåret avslutats ska de europeiska 
politiska partierna och stiftelserna förse 
registret och medlemsstaternas behöriga 
nationella myndigheter med följande:

Or. en
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Ändringsförslag 308
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast sex månader efter det att 
budgetåret avslutats ska de europeiska 
politiska partierna och stiftelserna förse 
registret och medlemsstaternas behöriga 
nationella myndigheter med följande:

1. Senast sex månader efter det att 
budgetåret avslutats ska de europeiska 
politiska partierna och stiftelserna förse 
Europeiska revisionsrätten, som fungerar 
som kontrollinstans, registret och vid 
behov medlemsstaternas behöriga 
nationella myndigheter med följande:

Or. de

Ändringsförslag 309
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19a
Samarbete med nationella myndigheter

Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning och 
Europaparlamentet ska ingå avtal med 
nationella myndigheter i medlemsstaterna 
om praktiska arrangemang för 
genomförandet av denna förordning. 
Avtalen ska vara tillämpliga den dag som 
denna förordning träder i kraft.

Or. en

Motivering

I enlighet med väletablerad rättspraxis vid Europeiska domstolen för de mänskliga 
rättigheterna behöver ett politiskt partis program och stadgar inte vara den enda grunden för 
att bedöma partiets verksamhet. För att kunna bedöma huruvida ett politiskt parti verkligen i 
praktiken efterlever de kriterier som fastställs i förordningen är det nödvändigt att samla in 
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bakgrundsinformation (ibland även känslig information) om partiets verksamhet. När detta 
görs är utbyte av information med nationella myndigheter mycket viktigt, eftersom nationella 
myndigheter har närmare och mer direkta kontakter med de politiska partier som är 
verksamma på deras territorium.

Ändringsförslag 310
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. I den utsträckning medel i enlighet 
med denna förordning dras in från 
europeiska politiska partier enligt vad som 
föreskrivs i budgetförordningen eller 
böter utkrävs, ska dessa i enlighet med 
artikel 14 tillföras medlen för det löpande 
budgetåret.

Or. de

Motivering

En övergripande bestämmelse som berör bl.a. artiklarna 12.4, 15.6, 22.1 och 22.4.

Ändringsförslag 311
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Behöriga myndigheter i de 
medlemsstater där de europeiska politiska 
partierna och stiftelserna har sina säten ska, 
i enlighet med artikel 10.2, kontrollera 
medel från andra källor än Europeiska 
unionens budget samt alla utgifter. 
Kontrollerna ska utföras i samarbete med 
Europaparlamentet och behöriga 
nationella myndigheter i andra 

3. Behöriga myndigheter i de 
medlemsstater där de europeiska politiska 
partierna och stiftelserna har sina säten ska, 
i enlighet med artikel 10.2, kontrollera 
medel från andra källor än Europeiska 
unionens budget samt alla utgifter. 
Kontrollerna ska utföras i samarbete med 
kommissionen och behöriga nationella 
myndigheter i andra medlemsstater.
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medlemsstater.

Or. pt

Ändringsförslag 312
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De nationella myndigheterna och 
Europaparlamentet ska enas om de 
närmare formerna för informationsutbyte 
om de europeiska politiska partierna och 
stiftelserna.

De nationella myndigheterna och 
kommissionen ska enas om de närmare 
formerna för informationsutbyte om de 
europeiska politiska partierna och 
stiftelserna.

Or. pt

Ändringsförslag 313
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De europeiska politiska partier och 
europeiska politiska stiftelser som erhåller 
finansiering i enlighet med denna 
förordning ska på revisionsrättens begäran 
överlämna alla de handlingar och uppgifter 
som revisionsrätten behöver för att utföra 
sin uppgift.

4. De europeiska politiska partier och 
europeiska politiska stiftelser som erhåller 
finansiering i enlighet med denna 
förordning ska på revisionsrättens begäran 
överlämna alla de handlingar och uppgifter 
som den gemensamma kommittén 
bestående av Europaparlamentet och 
revisionsrätten behöver för att utföra sin 
uppgift.

Or. fr

Ändringsförslag 314
Louis Michel
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Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. I beslutet eller avtalet om [partistöd] 
eller bidrag ska det uttryckligen anges att 
Europaparlamentet och revisionsrätten har 
rätt att göra kontroller, både av handlingar 
och på platsen, av europeiska politiska 
partier som fått [partistöd] eller europeiska 
politiska stiftelser som fått bidrag från 
Europeiska unionens allmänna budget.

5. I beslutet eller avtalet om [partistöd] 
eller bidrag ska det uttryckligen anges att 
Europaparlamentet eller en gemensam 
kommitté bestående av 
Europaparlamentet och revisionsrätten har 
rätt att göra kontroller, både av handlingar 
och på platsen, av europeiska politiska 
partier som fått [partistöd] eller europeiska 
politiska stiftelser som fått bidrag från 
Europeiska unionens allmänna budget.

Or. fr

Ändringsförslag 315
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. I beslutet eller avtalet om [partistöd] 
eller bidrag ska det uttryckligen anges att 
Europaparlamentet och revisionsrätten har 
rätt att göra kontroller, både av handlingar 
och på platsen, av europeiska politiska 
partier som fått [partistöd] eller europeiska 
politiska stiftelser som fått bidrag från 
Europeiska unionens allmänna budget.

5. I beslutet eller avtalet om [partistöd] 
eller bidrag ska det uttryckligen anges att 
revisionsrätten, i förekommande fall i 
samarbete med Europaparlamentet, har 
rätt att göra kontroller, både av handlingar 
och på platsen, av europeiska politiska 
partier som fått [partistöd] eller europeiska 
politiska stiftelser som fått bidrag från 
Europeiska unionens allmänna budget.

Or. de

Ändringsförslag 316
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. I beslutet eller avtalet om [partistöd] 
eller bidrag ska det uttryckligen anges att 
Europaparlamentet och revisionsrätten har 
rätt att göra kontroller, både av handlingar 
och på platsen, av europeiska politiska 
partier som fått [partistöd] eller europeiska 
politiska stiftelser som fått bidrag från 
Europeiska unionens allmänna budget.

5. I beslutet eller avtalet om [partistöd] 
eller bidrag ska det uttryckligen anges att 
kommissionen och revisionsrätten har rätt 
att göra kontroller, både av handlingar och 
på platsen, av europeiska politiska partier 
som fått [partistöd] eller europeiska 
politiska stiftelser som fått bidrag från 
Europeiska unionens allmänna budget.

Or. pt

Ändringsförslag 317
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Revisionsrätten och utanordnaren, eller 
något annat externt organ som utsetts av 
utanordnaren, får göra nödvändiga 
kontroller på platsen för att kontrollera 
utgifternas laglighet och tillämpningen av 
bestämmelserna i beslutet eller avtalet om 
[partistöd] eller bidrag, samt när det gäller 
europeiska politiska stiftelser 
genomförandet av arbetsprogrammet. 
Mottagaren ska tillhandahålla alla 
handlingar och upplysningar som uppgiften 
kräver.

6. Den gemensamma kommittén 
bestående av Europaparlamentet och 
revisionsrätten och utanordnaren, eller 
något annat externt organ som utsetts av 
utanordnaren, får göra nödvändiga 
kontroller på platsen för att kontrollera 
utgifternas laglighet och tillämpningen av 
bestämmelserna i beslutet eller avtalet om 
[partistöd] eller bidrag, samt när det gäller 
europeiska politiska stiftelser 
genomförandet av arbetsprogrammet. 
Mottagaren ska tillhandahålla alla 
handlingar och upplysningar som uppgiften 
kräver.

Or. fr

Ändringsförslag 318
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Revisionsrätten och utanordnaren, eller 
något annat externt organ som utsetts av 
utanordnaren, får göra nödvändiga 
kontroller på platsen för att kontrollera 
utgifternas laglighet och tillämpningen av 
bestämmelserna i beslutet eller avtalet om 
[partistöd] eller bidrag, samt när det gäller 
europeiska politiska stiftelser 
genomförandet av arbetsprogrammet. 
Mottagaren ska tillhandahålla alla 
handlingar och upplysningar som uppgiften 
kräver.

6. Revisionsrätten och utanordnaren, eller 
något annat externt organ som utsetts av 
revisionsrätten, får göra nödvändiga 
kontroller på platsen för att kontrollera 
utgifternas laglighet och tillämpningen av 
bestämmelserna i beslutet eller avtalet om 
[partistöd] eller bidrag, samt när det gäller 
europeiska politiska stiftelser 
genomförandet av arbetsprogrammet. 
Mottagaren ska tillhandahålla alla 
handlingar och upplysningar som uppgiften 
kräver.

Or. de

Ändringsförslag 319
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (OLAF) får göra 
utredningar, däribland kontroller på platsen 
och inspektioner, i enlighet med 
förfarandena i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av 
den 25 maj 1999 om utredningar som 
utförs av Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (OLAF)och rådets 
förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av 
den 11 november 1996 om de kontroller 
och inspektioner på platsen som 
kommissionen utför för att skydda 
Europeiska gemenskapernas finansiella 
intressen mot bedrägerier och andra 
oegentligheter i syfte att fastställa om det 
har förekommit bedrägeri, korruption eller 
annan olaglig verksamhet som påverkar 
unionens ekonomiska intressen i samband 
med [partistöd] eller bidrag som beviljats 

7. Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (OLAF) får göra 
utredningar, däribland kontroller på platsen 
och inspektioner, i enlighet med 
förfarandena i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av 
den 25 maj 1999 om utredningar som 
utförs av Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (OLAF)och rådets 
förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av 
den 11 november 1996 om de kontroller 
och inspektioner på platsen som 
kommissionen utför för att skydda 
Europeiska gemenskapernas finansiella 
intressen mot bedrägerier och andra 
oegentligheter i syfte att fastställa om det 
har förekommit bedrägeri, korruption eller 
annan olaglig verksamhet som påverkar 
unionens ekonomiska intressen i samband 
med [partistöd] eller bidrag som beviljats 
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enligt denna förordning. I förekommande 
fall kan kontrollerna resultera i att 
Europaparlamentet beslutar att kräva 
återbetalning.

enligt denna förordning. I förekommande 
fall kan kontrollerna resultera i att 
kommissionen beslutar att kräva 
återbetalning.

Or. pt

Ändringsförslag 320
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 21 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Allt tekniskt stöd från Europaparlamentet 
till europeiska politiska partier ska 
lämnas enligt likabehandlingsprincipen. 
Det ska beviljas på villkor som inte är 
mindre förmånliga än villkoren för andra 
externa organisationer och 
sammanslutningar som kan beviljas 
liknande resurser och ska faktureras och 
betalas.

utgår

Or. de

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 21 första stycket a (nytt).

Ändringsförslag 321
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 21 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Allt tekniskt stöd från Europaparlamentet 
till europeiska politiska partier ska lämnas 
enligt likabehandlingsprincipen. Det ska 
beviljas på villkor som inte är mindre 
förmånliga än villkoren för andra externa 

Allt tekniskt stöd från Europaparlamentet 
eller andra europeiska institutioner till 
europeiska politiska partier ska lämnas 
enligt likabehandlingsprincipen. Det ska 
beviljas på villkor som inte är mindre 
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organisationer och sammanslutningar som 
kan beviljas liknande resurser och ska 
faktureras och betalas.

förmånliga än villkoren för andra externa 
organisationer och sammanslutningar som 
kan beviljas liknande resurser och ska 
faktureras och betalas.

Or. de

Ändringsförslag 322
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 21 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Allt tekniskt stöd från Europaparlamentet
till europeiska politiska partier ska lämnas 
enligt likabehandlingsprincipen. Det ska 
beviljas på villkor som inte är mindre 
förmånliga än villkoren för andra externa 
organisationer och sammanslutningar som 
kan beviljas liknande resurser och ska 
faktureras och betalas.

Allt tekniskt stöd från kommissionen till 
europeiska politiska partier ska lämnas 
enligt likabehandlingsprincipen. Det ska 
beviljas på villkor som inte är mindre 
förmånliga än villkoren för andra externa 
organisationer och sammanslutningar som 
kan beviljas liknande resurser och ska 
faktureras och betalas.

Or. pt

Ändringsförslag 323
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 21 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Allt direkt tekniskt stöd från 
Europaparlamentet till europeiska 
politiska partier ska lämnas enligt 
likabehandlingsprincipen. Det ska 
beviljas på villkor som inte är mindre 
förmånliga än villkoren för andra externa 
organisationer och sammanslutningar 
som kan beviljas liknande resurser, och 
ska faktureras och betalas.
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Or. de

Ändringsförslag 324
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 21 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaparlamentet ska anta 
genomförandebestämmelser som reglerar 
enligt vilka förutsättningar de politiska 
grupperna tillåts att, tillsammans med de 
europeiska politiska partier som de 
företräder i Europaparlamentet, 
genomföra evenemang som skulle kunna 
betraktas som indirekt stöd, särskilt i de 
fall då sådana evenemang anordnas i 
Europaparlamentets lokaler.

Or. de

Ändringsförslag 325
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 21 – stycke 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med artikel 24 ska 
Europaparlamentet varje år, inom tre 
månader efter det att budgetåret avslutats, 
offentliggöra en rapport med närmare 
uppgift om vilket tekniskt stöd som 
lämnats till de europeiska politiska 
partierna.

Or. de
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Ändringsförslag 326
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 21 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Enligt artikel 24 ska Europaparlamentet 
varje år, inom tre månader från det att 
budgetåret avslutats, offentliggöra en 
rapport med närmare uppgifter om det 
tekniska stöd som lämnats till de 
europeiska politiska partierna.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 327
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 21 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Enligt artikel 24 ska Europaparlamentet
varje år, inom tre månader från det att 
budgetåret avslutats, offentliggöra en 
rapport med närmare uppgifter om det 
tekniska stöd som lämnats till de 
europeiska politiska partierna.

Enligt artikel 24 ska kommissionen varje 
år, inom tre månader från det att budgetåret 
avslutats, offentliggöra en rapport med 
närmare uppgifter om det tekniska stöd 
som lämnats till de europeiska politiska 
partierna.

Or. pt

Ändringsförslag 328
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om Europaparlamentet i enlighet med 
artikel 7.2 finner att ett europeiskt politiskt 

1. Om Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning i enlighet med 
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parti eller en europeisk politisk stiftelse har 
överträtt Europeiska unionens 
grundläggande värderingar eller genom en 
dom som vunnit laga kraft dömts för 
olaglig verksamhet som skadat Europeiska 
unionens ekonomiska intressen på det sätt 
som avses i artikel [93.1e] i 
budgetförordningen eller att ett europeiskt 
politiskt parti inte uppfyllt de minimikrav 
som ställs på interndemokrati enligt 
artikel 4.2, så får partiet eller stiftelsen 
avföras ur registret, fråntas sin rättsliga 
ställning i enlighet med artikel 11, 
samtidigt som gällande beslut om EU-
finansiering i enlighet med denna 
förordning återkallas och eventuella avtal 
om sådana finansiering sägs upp samt EU-
medlen återkrävs, däribland outnyttjade 
EU-medel från tidigare år.

artikel 7.2 finner att ett europeiskt politiskt 
parti eller en europeisk politisk stiftelse har 
överträtt Europeiska unionens 
grundläggande värderingar eller genom en 
dom som vunnit laga kraft dömts för 
olaglig verksamhet som skadat Europeiska 
unionens ekonomiska intressen på det sätt 
som avses i artikel [93.1e] i 
budgetförordningen eller att ett europeiskt 
politiskt parti inte uppfyllt de minimikrav 
som ställs på interndemokrati enligt 
artikel 4.2, så får partiet eller stiftelsen 
avföras ur registret, fråntas sin rättsliga 
ställning i enlighet med artikel 11, 
samtidigt som gällande beslut om EU-
finansiering i enlighet med denna 
förordning återkallas och eventuella avtal 
om sådana finansiering sägs upp samt EU-
medlen återkrävs, däribland outnyttjade 
EU-medel från tidigare år.

Or. en

Ändringsförslag 329
Manfred Weber

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om Europaparlamentet i enlighet med 
artikel 7.2 finner att ett europeiskt politiskt 
parti eller en europeisk politisk stiftelse har 
överträtt Europeiska unionens 
grundläggande värderingar eller genom en 
dom som vunnit laga kraft dömts för 
olaglig verksamhet som skadat 
Europeiska unionens ekonomiska 
intressen på det sätt som avses i 
artikel [93.1e] i budgetförordningen eller 
att ett europeiskt politiskt parti inte uppfyllt 
de minimikrav som ställs på 
interndemokrati enligt artikel 4.2, så får 
partiet eller stiftelsen avföras ur registret, 
fråntas sin rättsliga ställning i enlighet 

1. Om Europaparlamentet på grundval av 
en dom i Europeiska unionens domstol 
och i enlighet med artikel 7.2 finner att ett 
europeiskt politiskt parti eller en europeisk 
politisk stiftelse har överträtt Europeiska 
unionens grundläggande värderingar eller 
att ett europeiskt politiskt parti inte uppfyllt 
de minimikrav som ställs på 
interndemokrati enligt artikel 4.2, eller om
parlamentet finner att ett europeiskt 
politiskt parti eller en europeisk politisk 
stiftelse genom en dom som vunnit laga 
kraft dömts för olaglig verksamhet som 
skadat Europeiska unionens ekonomiska 
intressen på det sätt som avses i 
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med artikel 11, samtidigt som gällande 
beslut om EU-finansiering i enlighet med 
denna förordning återkallas och eventuella 
avtal om sådana finansiering sägs upp 
samt EU-medlen återkrävs, däribland 
outnyttjade EU-medel från tidigare år.

artikel [93.1e] i budgetförordningen, kan 
gällande beslut om EU-finansiering i 
enlighet med denna förordning återkallas 
och eventuella avtal om sådan finansiering 
sägas upp samt EU-medlen återkrävas, 
däribland outnyttjade EU-medel från 
tidigare år.

Or. de

Motivering

Logisk följd av ändringsförslaget till artikel 7.2 första stycket.

Ändringsförslag 330
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om Europaparlamentet i enlighet med 
artikel 7.2 finner att ett europeiskt politiskt 
parti eller en europeisk politisk stiftelse har 
överträtt Europeiska unionens 
grundläggande värderingar eller genom en 
dom som vunnit laga kraft dömts för 
olaglig verksamhet som skadat Europeiska 
unionens ekonomiska intressen på det sätt 
som avses i artikel [93.1e] i 
budgetförordningen eller att ett europeiskt 
politiskt parti inte uppfyllt de minimikrav 
som ställs på interndemokrati enligt 
artikel 4.2, så får partiet eller stiftelsen 
avföras ur registret, fråntas sin rättsliga 
ställning i enlighet med artikel 11, 
samtidigt som gällande beslut om 
EU-finansiering i enlighet med denna 
förordning återkallas och eventuella avtal 
om sådana finansiering sägs upp samt 
EU-medlen återkrävs, däribland 
outnyttjade EU-medel från tidigare år.

1. Om Europaparlamentet i enlighet med 
artikel 7.2 finner att ett europeiskt politiskt 
parti eller en europeisk politisk stiftelse har 
överträtt Europeiska unionens 
grundläggande värderingar – vilka anges i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna – eller 
genom en dom som vunnit laga kraft dömts 
för olaglig verksamhet som skadat 
Europeiska unionens ekonomiska intressen 
på det sätt som avses i artikel [93.1e] i 
budgetförordningen eller att ett europeiskt 
politiskt parti inte uppfyllt de minimikrav 
som ställs på interndemokrati enligt 
artikel 4.2, så får partiet eller stiftelsen 
avföras ur registret, fråntas sin rättsliga 
ställning i enlighet med artikel 11, 
samtidigt som gällande beslut om 
EU-finansiering i enlighet med denna 
förordning återkallas och eventuella avtal 
om sådana finansiering sägs upp samt 
EU-medlen återkrävs, däribland 
outnyttjade EU-medel från tidigare år.
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Or. fr

Ändringsförslag 331
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om Europaparlamentet i enlighet med 
artikel 7.2 finner att ett europeiskt politiskt 
parti eller en europeisk politisk stiftelse har 
överträtt Europeiska unionens 
grundläggande värderingar eller genom en 
dom som vunnit laga kraft dömts för 
olaglig verksamhet som skadat Europeiska 
unionens ekonomiska intressen på det sätt 
som avses i artikel [93.1e] i 
budgetförordningen eller att ett europeiskt 
politiskt parti inte uppfyllt de minimikrav 
som ställs på interndemokrati enligt 
artikel 4.2, så får partiet eller stiftelsen 
avföras ur registret, fråntas sin rättsliga 
ställning i enlighet med artikel 11, 
samtidigt som gällande beslut om 
EU-finansiering i enlighet med denna 
förordning återkallas och eventuella avtal 
om sådana finansiering sägs upp samt 
EU-medlen återkrävs, däribland 
outnyttjade EU-medel från tidigare år.

1. Om kommissionen i enlighet med 
artikel 7.2 finner att ett europeiskt politiskt 
parti eller en europeisk politisk stiftelse har 
överträtt Europeiska unionens 
grundläggande värderingar eller genom en 
dom som vunnit laga kraft dömts för 
olaglig verksamhet som skadat Europeiska 
unionens ekonomiska intressen på det sätt 
som avses i artikel [93.1e] i 
budgetförordningen eller att ett europeiskt 
politiskt parti inte uppfyllt de minimikrav 
som ställs på interndemokrati enligt 
artikel 4.2, så får partiet eller stiftelsen 
avföras ur registret, fråntas sin rättsliga 
ställning i enlighet med artikel 11, 
samtidigt som gällande beslut om 
EU-finansiering i enlighet med denna 
förordning återkallas och eventuella avtal 
om sådana finansiering sägs upp samt 
EU-medlen återkrävs, däribland 
outnyttjade EU-medel från tidigare år.

Or. pt

Ändringsförslag 332
György Schöpflin, József Szájer, Rafał Trzaskowski

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om Europaparlamentet i enlighet med 
artikel 7.2 finner att ett europeiskt politiskt 

1. Om Europaparlamentet i enlighet med 
artikel 7.2 finner att ett europeiskt politiskt 
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parti eller en europeisk politisk stiftelse har 
överträtt Europeiska unionens 
grundläggande värderingar eller genom en 
dom som vunnit laga kraft dömts för 
olaglig verksamhet som skadat Europeiska 
unionens ekonomiska intressen på det sätt 
som avses i artikel [93.1e] i 
budgetförordningen eller att ett europeiskt 
politiskt parti inte uppfyllt de minimikrav 
som ställs på interndemokrati enligt 
artikel 4.2, så får partiet eller stiftelsen 
avföras ur registret, fråntas sin rättsliga 
ställning i enlighet med artikel 11, 
samtidigt som gällande beslut om 
EU-finansiering i enlighet med denna 
förordning återkallas och eventuella avtal 
om sådana finansiering sägs upp samt 
EU-medlen återkrävs, däribland 
outnyttjade EU-medel från tidigare år.

parti eller en europeisk politisk stiftelse har 
överträtt Europeiska unionens 
grundläggande värderingar eller genom en 
dom som vunnit laga kraft dömts för 
olaglig verksamhet som skadat Europeiska 
unionens ekonomiska intressen på det sätt 
som avses i artikel [93.1e] i 
budgetförordningen eller att ett europeiskt 
politiskt parti inte uppfyllt de minimikrav 
som ställs på interndemokrati enligt 
artikel 4.2, så får partiet eller stiftelsen bli 
föremål för en tillrättavisning, åläggas 
böter eller avlägsnas ur registret, och 
därmed fråntas sin rättsliga ställning i 
enlighet med artikel 11, samtidigt som 
gällande beslut om EU-finansiering i 
enlighet med denna förordning återkallas 
och eventuella avtal om sådana 
finansiering sägs upp samt EU-medlen 
återkrävs, däribland outnyttjade EU-medel 
från tidigare år.

Or. en

Ändringsförslag 333
Alain Lamassoure

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europaparlamentet får utkräva böter, 
enligt en skala som det självt fastställer, 
från europeiska politiska partier eller 
europeiska politiska stiftelser i följande 
fall:

2. Europaparlamentet får, efter ett beslut 
som fattats med tre fjärdedels majoritet av 
rösterna och efter att ha erhållit ett 
yttrande från den kommitté som 
definieras i artikel 6.2, utkräva böter, 
enligt en skala som det självt fastställer, 
från europeiska politiska partier eller 
europeiska politiska stiftelser i följande 
fall:

Or. fr
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Ändringsförslag 334
Andrew Duff

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europaparlamentet får utkräva böter, 
enligt en skala som det självt fastställer, 
från europeiska politiska partier eller 
europeiska politiska stiftelser i följande 
fall:

2. Europaparlamentet får utkräva böter, 
enligt en skala som fastställs genom en 
delegerad akt, från europeiska politiska 
partier eller europeiska politiska stiftelser i 
följande fall:

Or. en

Ändringsförslag 335
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europaparlamentet får utkräva böter, 
enligt en skala som det självt fastställer, 
från europeiska politiska partier eller 
europeiska politiska stiftelser i följande 
fall:

2. Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning får utkräva böter, 
enligt en skala som byrån själv fastställer, 
från europeiska politiska partier eller 
europeiska politiska stiftelser i följande 
fall:

Or. en

Ändringsförslag 336
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europaparlamentet får utkräva böter, 
enligt en skala som det självt fastställer, 
från europeiska politiska partier eller 

2. Kommissionen får utkräva böter, enligt 
en skala som den själv fastställer, från 
europeiska politiska partier eller 
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europeiska politiska stiftelser i följande 
fall:

europeiska politiska stiftelser i följande 
fall:

Or. pt

Ändringsförslag 337
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om den anmälan som krävs enligt 
artikel 6.6 och 6.7 uteblir eller om 
Europaparlamentet finner att det 
europeiska politiska partiet eller den 
europeiska politiska stiftelsen uppsåtligen 
tillhandahållit oriktiga eller vilseledande 
uppgifter.

(b) Om den anmälan som krävs enligt 
artikel 6.6 och 6.7 uteblir eller om 
Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning finner att det 
europeiska politiska partiet eller den 
europeiska politiska stiftelsen uppsåtligen 
tillhandahållit oriktiga eller vilseledande 
uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 338
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Om den anmälan som krävs enligt 
artikel 6.6 och 6.7 uteblir eller om 
Europaparlamentet finner att det 
europeiska politiska partiet eller den 
europeiska politiska stiftelsen uppsåtligen 
tillhandahållit oriktiga eller vilseledande 
uppgifter.

(b) Om den anmälan som krävs enligt 
artikel 6.6 och 6.7 uteblir eller om 
kommissionen finner att det europeiska 
politiska partiet eller den europeiska 
politiska stiftelsen uppsåtligen 
tillhandahållit oriktiga eller vilseledande 
uppgifter.

Or. pt
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Ändringsförslag 339
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om en ledamot byter politiskt parti 
mitt under en valperiod.

Or. fr

Ändringsförslag 340
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Om man underlåter att till 
Europaparlamentet överlämna den 
förteckning över donatorer och deras 
donationer som avses i artikel 15.2 eller att 
anmäla donationer i enlighet med artikel 
15.3 och 15.4.

(d) Om man underlåter att till 
kommissionen överlämna den förteckning 
över donatorer och deras donationer som 
avses i artikel 15.2 eller att anmäla 
donationer i enlighet med artikel 15.3 
och 15.4.

Or. pt

Ändringsförslag 341
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid fastställandet av bötesbelopp i 
enlighet med punkt 2 ska 
Europaparlamentet ta hänsyn till 
överträdelsens allvar, varaktighet och i 
förekommande fall upprepning, den tid 
som förflutit, uppsåt eller försummelse 

3. Vid fastställandet av bötesbelopp i 
enlighet med punkt 2 ska Europeiska 
byrån för bedrägeribekämpning ta hänsyn 
till överträdelsens allvar, varaktighet och i 
förekommande fall upprepning, den tid 
som förflutit, uppsåt eller försummelse 



AM\924360SV.doc 147/177 PE504.068v01-00

SV

samt eventuella åtgärder som vidtagits för 
att efterleva villkoren och kraven i denna 
förordning. Bötesbeloppen ska vara 
effektiva och avskräckande men får inte 
överstiga 10 procent av partiets eller 
stiftelsens årsbudget det år böterna utdelas.

samt eventuella åtgärder som vidtagits för 
att efterleva villkoren och kraven i denna 
förordning. Bötesbeloppen ska vara
effektiva och avskräckande men får inte 
överstiga 10 procent av partiets eller 
stiftelsens årsbudget det år böterna utdelas.

Or. en

Ändringsförslag 342
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid fastställandet av bötesbelopp i 
enlighet med punkt 2 ska 
Europaparlamentet ta hänsyn till 
överträdelsens allvar, varaktighet och i 
förekommande fall upprepning, den tid 
som förflutit, uppsåt eller försummelse 
samt eventuella åtgärder som vidtagits för 
att efterleva villkoren och kraven i denna 
förordning. Bötesbeloppen ska vara 
effektiva och avskräckande men får inte 
överstiga 10 procent av partiets eller 
stiftelsens årsbudget det år böterna utdelas.

3. Vid fastställandet av bötesbelopp i 
enlighet med punkt 2 ska 
Europaparlamentet ta hänsyn till 
överträdelsens allvar, varaktighet och i 
förekommande fall upprepning, den tid 
som förflutit, uppsåt eller försummelse 
samt eventuella åtgärder som vidtagits för 
att efterleva villkoren och kraven i denna 
förordning; bötesbeloppet ska dock uppgå 
till minst det dubbla av den uppnådda 
fördelen. Bötesbeloppen ska vara effektiva 
och avskräckande men får inte överstiga 
10 procent av partiets eller stiftelsens 
årsbudget det år böterna utdelas. Vid behov 
ska en lämplig avbetalningsplan beviljas.

Or. de

Ändringsförslag 343
Zita Gurmai, Jo Leinen

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid fastställandet av bötesbelopp i 3. Vid fastställandet av bötesbelopp i 
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enlighet med punkt 2 ska 
Europaparlamentet ta hänsyn till 
överträdelsens allvar, varaktighet och i 
förekommande fall upprepning, den tid 
som förflutit, uppsåt eller försummelse 
samt eventuella åtgärder som vidtagits för 
att efterleva villkoren och kraven i denna 
förordning. Bötesbeloppen ska vara 
effektiva och avskräckande men får inte 
överstiga 10 procent av partiets eller 
stiftelsens årsbudget det år böterna utdelas.

enlighet med punkt 2 ska 
Europaparlamentet ta hänsyn till 
överträdelsens allvar, varaktighet och i 
förekommande fall upprepning, den tid 
som förflutit, uppsåt eller försummelse 
samt ändamålsenligheten med och 
tidpunkten för eventuella åtgärder som 
vidtagits av ett europeiskt politiskt parti 
eller en europeisk politisk stiftelse för att 
efterleva villkoren och kraven i denna 
förordning. Bötesbeloppen ska vara 
effektiva och avskräckande men får inte 
överstiga 10 procent av partiets eller 
stiftelsens årsbudget det år böterna utdelas.

Or. en

Ändringsförslag 344
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid fastställandet av bötesbelopp i 
enlighet med punkt 2 ska 
Europaparlamentet ta hänsyn till 
överträdelsens allvar, varaktighet och i 
förekommande fall upprepning, den tid 
som förflutit, uppsåt eller försummelse 
samt eventuella åtgärder som vidtagits för 
att efterleva villkoren och kraven i denna 
förordning. Bötesbeloppen ska vara 
effektiva och avskräckande men får inte 
överstiga 10 procent av partiets eller 
stiftelsens årsbudget det år böterna utdelas.

3. Vid fastställandet av bötesbelopp i 
enlighet med punkt 2 ska kommissionen ta 
hänsyn till överträdelsens allvar, 
varaktighet och i förekommande fall 
upprepning, den tid som förflutit, uppsåt 
eller försummelse samt eventuella åtgärder 
som vidtagits för att efterleva villkoren och 
kraven i denna förordning. Bötesbeloppen 
ska vara effektiva och avskräckande men 
får inte överstiga 10 procent av partiets 
eller stiftelsens årsbudget det år böterna 
utdelas.

Or. pt

Ändringsförslag 345
Manfred Weber
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Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om ett europeiskt politiskt parti eller en 
europeisk politisk stiftelse efter en sådan 
överträdelse som avses i punkt 2 a 
underlåter att vidta de åtgärder som 
Europaparlamentet begärt för att avhjälpa 
situationen, trots att de i enlighet med 
artikel 23 erbjudits möjlighet att göra detta, 
får de avföras ur registret, fråntas sin 
rättsliga ställning i enlighet med artikel 
11, samtidigt som gällande beslut om 
EU-finansiering i enlighet med denna 
förordning återkallas och eventuella avtal 
om sådan finansiering sägs upp samt 
EU-medlen återkrävs, däribland 
outnyttjade EU-medel från tidigare år.

4. Om ett europeiskt politiskt parti eller en 
europeisk politisk stiftelse efter en sådan 
överträdelse som avses i punkt 2 a 
underlåter att vidta de åtgärder som 
Europaparlamentet begärt för att avhjälpa 
situationen, trots att de i enlighet med 
artikel 23 erbjudits möjlighet att göra detta, 
kan gällande beslut om EU-finansiering 
i enlighet med denna förordning återkallas 
och eventuella avtal om sådan finansiering 
sägas upp samt EU-medlen återkrävas, 
däribland outnyttjade EU-medel från 
tidigare år.

Or. de

Motivering

Logisk följd av ändringsförslaget till artikel 7.2 första stycket.

Ändringsförslag 346
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om ett europeiskt politiskt parti eller en 
europeisk politisk stiftelse efter en sådan 
överträdelse som avses i punkt 2 a 
underlåter att vidta de åtgärder som 
Europaparlamentet begärt för att avhjälpa 
situationen, trots att de i enlighet med 
artikel 23 erbjudits möjlighet att göra detta, 
får de avföras ur registret, fråntas sin 
rättsliga ställning i enlighet med artikel 11, 
samtidigt som gällande beslut om 
EU-finansiering i enlighet med denna 

4. Om ett europeiskt politiskt parti eller en 
europeisk politisk stiftelse efter en sådan 
överträdelse som avses i punkt 2 a 
underlåter att vidta de åtgärder som 
kommissionen begärt för att avhjälpa 
situationen, trots att de i enlighet med 
artikel 23 erbjudits möjlighet att göra detta, 
får de avföras ur registret, fråntas sin 
rättsliga ställning i enlighet med artikel 11, 
samtidigt som gällande beslut om 
EU-finansiering i enlighet med denna 
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förordning återkallas och eventuella avtal 
om sådan finansiering sägs upp samt 
EU-medlen återkrävs, däribland 
outnyttjade EU-medel från tidigare år.

förordning återkallas och eventuella avtal 
om sådan finansiering sägs upp samt 
EU-medlen återkrävs, däribland 
outnyttjade EU-medel från tidigare år.

Or. pt

Ändringsförslag 347
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De europeiska politiska partierna och 
stiftelserna kan dessutom utestängas från 
finansiering i högst fem år om 
utanordnaren fastställer ett sådant allvarligt 
fel i yrkesutövningen som avses i 
artikel [93.1c] i budgetförordningen.

6. De europeiska politiska partierna och 
stiftelserna kan dessutom utestängas från 
finansiering i högst tre år om utanordnaren 
fastställer ett sådant allvarligt fel i 
yrkesutövningen som avses i artikel [93.1c] 
i budgetförordningen.

Or. en

Ändringsförslag 348
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Böter som utkrävs enligt denna artikel 
ska tillämpas på alla europeiska politiska 
partier och europeiska politiska stiftelser, 
oavsett om de mottar EU-finansiering eller 
ej. Den ansvariga utanordnaren får besluta 
om administrativa eller ekonomiska 
påföljder i enlighet med artikel [96.2] i 
budgetförordningen och artikel [145] i dess 
genomförandebestämmelser avseende alla 
europeiska politiska partier eller 
europeiska politiska stiftelser som befinner 
sig i någon av de situationer som avses i 

7. Böter som utkrävs enligt denna artikel 
ska tillämpas endast på de europeiska 
politiska partier och europeiska politiska 
stiftelser som mottar EU-finansiering. Den 
ansvariga utanordnaren får besluta om 
administrativa eller ekonomiska påföljder i 
enlighet med artikel [96.2] i 
budgetförordningen och artikel [145] i dess 
genomförandebestämmelser avseende alla 
europeiska politiska partier eller 
europeiska politiska stiftelser som befinner 
sig i någon av de situationer som avses i 
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artikel [96.1] i budgetförordningen och 
som inte omfattas av ovanstående punkter.

artikel [96.1] i budgetförordningen och 
som inte omfattas av ovanstående punkter.

Or. en

Ändringsförslag 349
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Innan Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning fattar beslut ska 
den samråda med kommittén bestående av 
oberoende framstående personer, som ska 
avge ett motiverat yttrande inom en 
månad från det att begäran om yttrande 
mottagits. Det motiverade yttrandet från 
kommittén ska vara offentligt.

Or. en

Ändringsförslag 350
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan Europaparlamentet fattar något 
slutgiltigt beslut om sanktioner enligt 
artikel 22 ska de berörda europeiska 
politiska partierna eller europeiska 
politiska stiftelserna erbjudas möjlighet att 
lämna sina synpunkter och, om det är 
relevant och lämpligt, att vidta 
korrigerande åtgärder för att avhjälpa 
situationen inom rimlig tid.

1. Innan Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning fattar något 
slutgiltigt beslut om sanktioner enligt 
artikel 22 ska de berörda europeiska 
politiska partierna eller europeiska 
politiska stiftelserna erbjudas möjlighet att 
lämna sina synpunkter och, om det är
relevant och lämpligt, att vidta 
korrigerande åtgärder för att avhjälpa 
situationen inom rimlig tid.

Or. en
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Ändringsförslag 351
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan Europaparlamentet fattar något 
slutgiltigt beslut om sanktioner enligt 
artikel 22 ska de berörda europeiska 
politiska partierna eller europeiska 
politiska stiftelserna erbjudas möjlighet att 
lämna sina synpunkter och, om det är 
relevant och lämpligt, att vidta 
korrigerande åtgärder för att avhjälpa 
situationen inom rimlig tid.

1. Innan Europaparlamentet fattar något 
slutgiltigt beslut om sanktioner enligt 
artikel 22 ska det begära ett yttrande från 
den rådgivande kommittén för 
regleringen av europeiska partier enligt 
definitionen i artikel 6.4 a och ge de 
berörda europeiska politiska partierna eller 
europeiska politiska stiftelserna möjlighet 
att lämna sina synpunkter och, om det är 
relevant och lämpligt, att vidta 
korrigerande åtgärder för att avhjälpa 
situationen inom rimlig tid.

Or. en

Ändringsförslag 352
Rainer Wieland

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan Europaparlamentet fattar något 
slutgiltigt beslut om sanktioner enligt 
artikel 22 ska de berörda europeiska 
politiska partierna eller europeiska 
politiska stiftelserna erbjudas möjlighet att 
lämna sina synpunkter och, om det är 
relevant och lämpligt, att vidta 
korrigerande åtgärder för att avhjälpa 
situationen inom rimlig tid.

1. Innan det fattas något slutgiltigt beslut 
om en åtgärd enligt artikel 7 eller en 
sanktion enligt artikel 22 ska de berörda 
europeiska politiska partierna eller 
europeiska politiska stiftelserna erbjudas 
möjlighet att lämna sina synpunkter och, 
om det är relevant och lämpligt, att vidta 
korrigerande åtgärder för att avhjälpa 
situationen inom rimlig tid.

Or. de
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Ändringsförslag 353
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan Europaparlamentet fattar något 
slutgiltigt beslut om sanktioner enligt 
artikel 22 ska de berörda europeiska 
politiska partierna eller europeiska 
politiska stiftelserna erbjudas möjlighet att 
lämna sina synpunkter och, om det är 
relevant och lämpligt, att vidta 
korrigerande åtgärder för att avhjälpa 
situationen inom rimlig tid.

1. Innan kommissionen fattar något 
slutgiltigt beslut om sanktioner enligt 
artikel 22 ska de berörda europeiska 
politiska partierna eller europeiska 
politiska stiftelserna erbjudas möjlighet att 
lämna sina synpunkter och, om det är 
relevant och lämpligt, att vidta 
korrigerande åtgärder för att avhjälpa 
situationen inom rimlig tid.

Or. pt

Ändringsförslag 354
Andrew Duff

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om Europaparlamentet anser att det är 
nödvändigt får andra fysiska eller juridiska 
personer höras, även sådana klagande som 
avses i artikel 7.3.

2. Innan Europaparlamentet fattar något
slutgiltigt beslut ska det samråda med 
kommittén bestående av oberoende 
framstående personer. Om 
Europaparlamentet anser att det är 
nödvändigt får andra fysiska eller juridiska 
personer höras, även sådana klagande som 
avses i artikel 7.3.

Or. en

Ändringsförslag 355
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om Europaparlamentet anser att det är 
nödvändigt får andra fysiska eller juridiska
personer höras, även sådana klagande som 
avses i artikel 7.3.

2. Om Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning anser att det är 
nödvändigt får andra fysiska eller juridiska 
personer höras, även sådana klagande som 
avses i artikel 7.3.

Or. en

Ändringsförslag 356
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om Europaparlamentet anser att det är 
nödvändigt får andra fysiska eller juridiska 
personer höras, även sådana klagande som 
avses i artikel 7.3.

2. Om kommissionen anser att det är 
nödvändigt får andra fysiska eller juridiska 
personer höras, även sådana klagande som 
avses i artikel 7.3.

Or. pt

Ändringsförslag 357
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Benämningar på och stadgar för alla 
registrerade europeiska politiska partier 
och europeiska politiska stiftelser, 
tillsammans med de handlingar som 
lämnats in vid ansökan om registrering i 
enlighet med artikel 6.3, senast fyra veckor 
efter det att Europaparlamentet antagit sitt 
beslut samt eventuella därpåföljande 
ändringar som anmälts till 
Europaparlamentet i enlighet med 

(a) Benämningar på och stadgar för alla 
registrerade europeiska politiska partier 
och europeiska politiska stiftelser, 
tillsammans med de handlingar som 
lämnats in vid ansökan om registrering i 
enlighet med artikel 6.3, senast fyra veckor 
efter det att Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning antagit sitt beslut 
samt eventuella därpåföljande ändringar 
som anmälts till Europeiska byrån för 
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artikel 6.6 och 6.7. bedrägeribekämpning i enlighet med 
artikel 6.6 och 6.7.

Or. en

Ändringsförslag 358
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Benämningar på och stadgar för alla 
registrerade europeiska politiska partier 
och europeiska politiska stiftelser, 
tillsammans med de handlingar som 
lämnats in vid ansökan om registrering i 
enlighet med artikel 6.3, senast fyra veckor 
efter det att Europaparlamentet antagit sitt 
beslut samt eventuella därpå följande 
ändringar som anmälts till 
Europaparlamentet i enlighet med 
artikel 6.6 och 6.7.

(a) Benämningar på och stadgar för alla 
registrerade europeiska politiska partier 
och europeiska politiska stiftelser, 
tillsammans med de handlingar som 
lämnats in vid ansökan om registrering i 
enlighet med artikel 6.3, senast fyra veckor 
efter det att kommissionen antagit sitt 
beslut samt eventuella därpå följande 
ändringar som anmälts till kommissionen i 
enlighet med artikel 6.6 och 6.7.

Or. pt

Ändringsförslag 359
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En förteckning över ansökningar som 
inte godkänts, tillsammans med de 
handlingar som lämnats in vid ansökan om 
registreringen i enlighet med artikel 6.3, 
samt skälen till avslaget, senast fyra veckor 
efter det att Europaparlamentet antagit sitt 
beslut.

(b) En förteckning över ansökningar som 
inte godkänts, tillsammans med de 
handlingar som lämnats in vid ansökan om 
registreringen i enlighet med artikel 6.3, 
samt skälen till avslaget, senast fyra veckor 
efter det att Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning antagit sitt beslut.

Or. en
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Ändringsförslag 360
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En förteckning över ansökningar som 
inte godkänts, tillsammans med de 
handlingar som lämnats in vid ansökan om 
registreringen i enlighet med artikel 6.3, 
samt skälen till avslaget, senast fyra veckor 
efter det att Europaparlamentet antagit sitt 
beslut.

(b) En förteckning över ansökningar som 
inte godkänts, tillsammans med de 
handlingar som lämnats in vid ansökan om 
registreringen i enlighet med artikel 6.3, 
samt skälen till avslaget, senast fyra veckor 
efter det att kommissionen antagit sitt 
beslut.

Or. pt

Ändringsförslag 361
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Den årsredovisning och externa 
revisionsberättelse som avses i artikel 19.1 
samt avseende europeiska politiska 
stiftelser slutrapporten om genomförandet 
av arbetsprogrammet.

(d) Den årsredovisning och externa 
revisionsberättelse som avses i artikel 19.1 
samt avseende europeiska politiska 
stiftelser slutrapporten om genomförandet 
av arbetsprogrammet. Denna information 
ska offentliggöras senast sex veckor efter 
det att den mottagits, och alla finansiella 
uppgifter ska tillhandahållas på ett 
jämförbart sätt i tabellform, samt även i 
form av öppna data.

Or. en

Ändringsförslag 362
Andrew Duff
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Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Donatorernas namn och de donationer 
till europeiska politiska partier och 
europeiska politiska stiftelser som anmälts 
i enlighet med artikel 15.2, 15.3 och 15.4, 
med undantag för donationer från fysiska 
personer till ett värde under 1 000 euro per 
år och donator, vilka ska anmälas som 
”mindre donationer”.

(e) Donatorernas namn och de donationer 
till europeiska politiska partier och 
europeiska politiska stiftelser som anmälts 
i enlighet med artikel 15.2, 15.3 och 15.4, 
med undantag för donationer från fysiska 
personer till ett värde under 5 000 euro per 
år och donator, vilka ska anmälas som 
”mindre donationer”.

Or. en

Ändringsförslag 363
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Donatorernas namn och de donationer 
till europeiska politiska partier och 
europeiska politiska stiftelser som anmälts 
i enlighet med artikel 15.2, 15.3 och 15.4, 
med undantag för donationer från fysiska 
personer till ett värde under 1 000 euro per 
år och donator, vilka ska anmälas som 
”mindre donationer”.

(e) Donatorernas namn och de donationer 
till europeiska politiska partier och 
europeiska politiska stiftelser som anmälts 
i enlighet med artikel 15.2, 15.3 och 15.4, 
med undantag för donationer från fysiska 
personer till ett värde under 1 000 euro per 
år och donator, vilka ska anmälas som 
”mindre donationer”. Denna information 
ska offentliggöras senast sex veckor efter 
det att den mottagits, och alla finansiella 
uppgifter ska tillhandahållas på ett 
jämförbart sätt i tabellform, samt även i 
form av öppna data.

Or. en

Ändringsförslag 364
Helmut Scholz



PE504.068v01-00 158/177 AM\924360SV.doc

SV

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Donatorernas namn och de donationer 
till europeiska politiska partier och 
europeiska politiska stiftelser som anmälts 
i enlighet med artikel 15.2, 15.3 och 15.4, 
med undantag för donationer från fysiska 
personer till ett värde under 1 000 euro per 
år och donator, vilka ska anmälas som 
”mindre donationer”.

(e) Donatorernas namn och de donationer 
till europeiska politiska partier och 
europeiska politiska stiftelser som anmälts 
i enlighet med artikel 15.2, 15.3 och 15.4, 
med undantag för donationer från fysiska 
personer till ett värde under 500 euro per 
år och donator, vilka ska anmälas som 
”mindre donationer”.

Or. de

Ändringsförslag 365
Andrew Duff

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) De bidrag som avses i artikel 15.7 
och 15.8 och som anmälts av de europeiska 
politiska partierna och europeiska politiska 
stiftelserna i enlighet med artikel 15.2, 
inklusive uppgifter om vilken partimedlem 
som lämnat bidraget, med undantag för 
bidrag från fysiska personer till ett värde 
under 1 000 euro per år och medlem, vilka 
ska anmälas som ”mindre bidrag”.

(f) De bidrag som avses i artikel 15.7 
och 15.8 och som anmälts av de europeiska 
politiska partierna och europeiska politiska 
stiftelserna i enlighet med artikel 15.2, 
inklusive uppgifter om vilken partimedlem 
som lämnat bidraget, med undantag för 
bidrag från fysiska personer till ett värde 
under 5 000 euro per år och medlem, vilka 
ska anmälas som ”mindre bidrag”.

Or. en

Ändringsförslag 366
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) De bidrag som avses i artikel 15.7 
och 15.8 och som anmälts av de europeiska 
politiska partierna och europeiska politiska 
stiftelserna i enlighet med artikel 15.2, 
inklusive uppgifter om vilken partimedlem 
som lämnat bidraget, med undantag för 
bidrag från fysiska personer till ett värde 
under 1 000 per år och medlem, vilka ska 
anmälas som ”mindre bidrag”.

(f) De bidrag som avses i artikel 15.7 
och 15.8 och som anmälts av de europeiska 
politiska partierna och europeiska politiska 
stiftelserna i enlighet med artikel 15.2, 
inklusive uppgifter om vilken partimedlem 
som lämnat bidraget, med undantag för 
bidrag från fysiska personer till ett värde 
under 500 euro per år och medlem, vilka 
ska anmälas som ”mindre bidrag”.

Or. de

Ändringsförslag 367
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Närmare upplysningar och skäl till 
slutgiltiga beslut som fattats av 
Europaparlamentet i enlighet med 
artikel 22, vid behov även yttranden från 
kommittén bestående av oavhängiga
personer enligt artikel 7.2, med vederbörlig 
hänsyn till bestämmelserna i förordning 
(EG) nr 45/2001.

(g) Närmare upplysningar och skäl till 
slutgiltiga beslut som fattats av Europeiska 
byrån för bedrägeribekämpning i enlighet 
med artikel 22, vid behov även yttranden 
från kommittén bestående av oberoende 
framstående personer enligt artikel 7.2, 
med vederbörlig hänsyn till 
bestämmelserna i förordning (EG) 
nr 45/2001.

Or. en

Ändringsförslag 368
Manfred Weber

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Närmare upplysningar och skäl till (g) Närmare upplysningar och skäl till 
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slutgiltiga beslut som fattats av 
Europaparlamentet i enlighet med 
artikel 22, vid behov även yttranden från 
kommittén bestående av oavhängiga 
personer enligt artikel 7.2, med 
vederbörlig hänsyn till bestämmelserna i 
förordning (EG) nr 45/2001.

slutgiltiga beslut som fattats av 
Europaparlamentet i enlighet med 
artikel 22, med vederbörlig hänsyn till 
bestämmelserna i förordning (EG) 
nr 45/2001.

Or. de

Motivering

Logisk följd av ändringsförslaget till artikel 7.2 andra stycket.

Ändringsförslag 369
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Närmare upplysningar och skäl till 
slutgiltiga beslut som fattats av 
Europaparlamentet i enlighet med 
artikel 22, vid behov även yttranden från 
kommittén bestående av oavhängiga 
personer enligt artikel 7.2, med vederbörlig 
hänsyn till bestämmelserna i förordning 
(EG) nr 45/2001.

(g) Närmare upplysningar och skäl till 
slutgiltiga beslut som fattats av 
kommissionen i enlighet med artikel 22, 
vid behov även yttranden från kommittén 
bestående av oavhängiga personer enligt 
artikel 7.2, med vederbörlig hänsyn till 
bestämmelserna i förordning (EG) 
nr 45/2001.

Or. pt

Ändringsförslag 370
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Rapporten från Europaparlamentet om 
tillämpningen av denna förordning och den 
finansierade verksamhet som avses i 

(j) Rapporten från kommissionen om 
tillämpningen av denna förordning och den 
finansierade verksamhet som avses i 
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artikel 27. artikel 27.

Or. pt

Ändringsförslag 371
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. All information som offentliggörs i 
registret på grundval av punkt 1 c–1 g ska 
vara tillgängliga för allmänheten på 
webbplatsen under minst fem år.

Or. en

Ändringsförslag 372
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ur den medlemsförteckning för ett 
europeiskt politiskt parti som ska biläggas 
partiets stadgar i enlighet med artikel 4.2 
och uppdateras i enlighet med artikel 6.7 
ska Europaparlamentet offentliggöra det 
totala antalet medlemmar, de juridiska 
personer som är medlemmar samt namnen 
på de fysiska personer som uttryckligen 
lämnat sitt medgivande till detta. 
Europeiska politiska partier ska 
rutinmässigt begära sådana medgivanden 
från alla fysiska personer som är 
medlemmar.

2. Ur den medlemsförteckning för ett 
europeiskt politiskt parti som ska biläggas 
partiets stadgar i enlighet med artikel 4.2 
och uppdateras i enlighet med artikel 6.7 
ska Europaparlamentet offentliggöra det 
totala antalet medlemmar samt namnen på 
de juridiska och de fysiska personer som 
är medlemmar. Denna information ska 
offentliggöras utan förhandsmedgivande.

Or. en
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Ändringsförslag 373
Andrew Duff

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ur den medlemsförteckning för ett 
europeiskt politiskt parti som ska biläggas 
partiets stadgar i enlighet med artikel 4.2 
och uppdateras i enlighet med artikel 6.7 
ska Europaparlamentet offentliggöra det 
totala antalet medlemmar, de juridiska 
personer som är medlemmar samt 
namnen på de fysiska personer som 
uttryckligen lämnat sitt medgivande till 
detta. Europeiska politiska partier ska 
rutinmässigt begära sådana medgivanden 
från alla fysiska personer som är 
medlemmar.

2. Europaparlamentet ska offentliggöra 
den förteckning över anslutna 
partimedlemmar i ett europeiskt politiskt 
parti som ska biläggas partiets stadgar i 
enlighet med artikel 4.2 och uppdateras i 
enlighet med artikel 6.7.

Or. en

Ändringsförslag 374
Manfred Weber

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ur den medlemsförteckning för ett 
europeiskt politiskt parti som ska biläggas 
partiets stadgar i enlighet med artikel 4.2 
och uppdateras i enlighet med artikel 6.7 
ska Europaparlamentet offentliggöra det 
totala antalet medlemmar, de juridiska 
personer som är medlemmar samt namnen 
på de fysiska personer som uttryckligen 
lämnat sitt medgivande till detta. 
Europeiska politiska partier ska 
rutinmässigt begära sådana medgivanden 
från alla fysiska personer som är 
medlemmar.

2. Ur den medlemsförteckning för ett 
europeiskt politiskt parti som ska biläggas 
partiets stadgar i enlighet med artikel 4.2 
och uppdateras i enlighet med artikel 6.7 
ska Europaparlamentet offentliggöra det 
totala antalet medlemmar och de juridiska 
personer som är medlemmar.
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Or. de

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 4.2 a.

Ändringsförslag 375
Zita Gurmai

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ur den medlemsförteckning för ett 
europeiskt politiskt parti som ska biläggas 
partiets stadgar i enlighet med artikel 4.2 
och uppdateras i enlighet med artikel 6.7 
ska Europaparlamentet offentliggöra det 
totala antalet medlemmar, de juridiska 
personer som är medlemmar samt namnen 
på de fysiska personer som uttryckligen 
lämnat sitt medgivande till detta.
Europeiska politiska partier ska 
rutinmässigt begära sådana medgivanden 
från alla fysiska personer som är 
medlemmar.

2. Ur den medlemsförteckning för ett 
europeiskt politiskt parti som ska biläggas 
partiets stadgar i enlighet med artikel 4.2 
och uppdateras i enlighet med artikel 6.7 
ska Europaparlamentet offentliggöra
namnen på de juridiska personer som är 
medlemmar. Europeiska politiska partier 
och Europaparlamentet får inte 
offentliggöra namnen på de fysiska 
personer som är medlemmar utan att 
dessa uttryckligen lämnat sitt skriftliga
medgivande till detta.

Or. en

Ändringsförslag 376
Helmut Scholz

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ur den medlemsförteckning för ett 
europeiskt politiskt parti som ska biläggas 
partiets stadgar i enlighet med artikel 4.2 
och uppdateras i enlighet med artikel 6.7 
ska Europaparlamentet offentliggöra det 
totala antalet medlemmar, de juridiska 
personer som är medlemmar samt namnen 

2. Ur den medlemsförteckning för ett 
europeiskt politiskt parti som ska biläggas 
partiets stadgar i enlighet med artikel 4.2 
och uppdateras i enlighet med artikel 6.7 
ska Europaparlamentet offentliggöra det 
totala antalet medlemmar och de juridiska 
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på de fysiska personer som uttryckligen 
lämnat sitt medgivande till detta. 
Europeiska politiska partier ska 
rutinmässigt begära sådana medgivanden 
från alla fysiska personer som är 
medlemmar.

personer som är medlemmar.

Or. de

Ändringsförslag 377
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ur den medlemsförteckning för ett 
europeiskt politiskt parti som ska biläggas 
partiets stadgar i enlighet med artikel 4.2 
och uppdateras i enlighet med artikel 6.7 
ska Europaparlamentet offentliggöra det 
totala antalet medlemmar, de juridiska 
personer som är medlemmar samt namnen 
på de fysiska personer som uttryckligen 
lämnat sitt medgivande till detta. 
Europeiska politiska partier ska 
rutinmässigt begära sådana medgivanden 
från alla fysiska personer som är 
medlemmar.

2. Ur den medlemsförteckning för ett 
europeiskt politiskt parti som ska biläggas 
partiets stadgar i enlighet med artikel 4.2 
och uppdateras i enlighet med artikel 6.7 
ska kommissionen offentliggöra det totala 
antalet medlemmar, de juridiska personer 
som är medlemmar samt namnen på de 
fysiska personer som uttryckligen lämnat 
sitt medgivande till detta. Europeiska 
politiska partier ska rutinmässigt begära 
sådana medgivanden från alla fysiska 
personer som är medlemmar.

Or. pt

Ändringsförslag 378
Andrew Duff

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet ska varje år 
offentliggöra en förteckning över samtliga 
ledamöter av Europaparlamentet, av 
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nationella parlament och av regionala 
parlament eller regionala församlingar 
som är anslutna till europeiska politiska 
partier, jämsides med ledamöternas 
respektive partitillhörighet. 

Or. en

Ändringsförslag 379
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Europeiska politiska partier och 
europeiska politiska stiftelser ska i ett 
offentliggjort meddelande om skydd av 
personuppgifter lämna blivande 
medlemmar och donatorer de upplysningar 
som krävs enligt artikel 10 i 
direktiv 95/46/EG och upplysa dem om att 
deras personuppgifter kan komma att 
offentliggöras och behandlas i samband 
med kontroll och revision som utförs av 
Europaparlamentet, OLAF, revisionsrätten, 
behöriga nationella myndigheter och 
externa organ eller experter som utsetts av 
dessa. I enlighet med artikel 11 i 
förordning (EG) nr 45/2001 ska 
Europaparlamentet lämna samma 
upplysningar vid den ansökningsomgång 
för [partistöd] eller bidrag som avses i 
artikel 13.1.

3. Europeiska politiska partier och 
europeiska politiska stiftelser ska i ett 
offentliggjort meddelande om skydd av 
personuppgifter lämna blivande 
medlemmar och donatorer de upplysningar 
som krävs enligt artikel 10 i 
direktiv 95/46/EG och upplysa dem om att 
deras personuppgifter kan komma att 
offentliggöras och behandlas i samband 
med kontroll och revision som utförs av 
Europaparlamentet, OLAF, revisionsrätten, 
behöriga nationella myndigheter och 
externa organ eller experter som utsetts av 
dessa. I enlighet med artikel 11 i 
förordning (EG) nr 45/2001 ska 
Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning lämna samma 
upplysningar vid den ansökningsomgång 
för [partistöd] eller bidrag som avses i 
artikel 13.1.

Or. en

Ändringsförslag 380
Louis Michel

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Europeiska politiska partier och 
europeiska politiska stiftelser ska i ett 
offentliggjort meddelande om skydd av 
personuppgifter lämna blivande 
medlemmar och donatorer de upplysningar 
som krävs enligt artikel 10 i 
direktiv 95/46/EG och upplysa dem om att 
deras personuppgifter kan komma att 
offentliggöras och behandlas i samband 
med kontroll och revision som utförs av 
Europaparlamentet, OLAF, revisionsrätten, 
behöriga nationella myndigheter och 
externa organ eller experter som utsetts av 
dessa. I enlighet med artikel 11 i 
förordning (EG) nr 45/2001 ska 
Europaparlamentet lämna samma 
upplysningar vid den ansökningsomgång 
för [partistöd] eller bidrag som avses i 
artikel 13.1.

3. Europeiska politiska partier och 
europeiska politiska stiftelser ska i ett 
offentliggjort meddelande om skydd av 
personuppgifter lämna blivande 
medlemmar och donatorer de upplysningar 
som krävs enligt artikel 10 i 
direktiv 95/46/EG och upplysa dem om att 
deras personuppgifter kan komma att 
offentliggöras och behandlas i samband 
med kontroll och revision som utförs av 
Europaparlamentet, OLAF, den 
gemensamma kommittén bestående av 
Europaparlamentet och revisionsrätten, 
behöriga nationella myndigheter och 
externa organ eller experter som utsetts av 
dessa. I enlighet med artikel 11 i 
förordning (EG) nr 45/2001 ska 
Europaparlamentet lämna samma 
upplysningar vid den ansökningsomgång 
för [partistöd] eller bidrag som avses i 
artikel 13.1.

Or. fr

Ändringsförslag 381
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Europeiska politiska partier och 
europeiska politiska stiftelser ska i ett 
offentliggjort meddelande om skydd av 
personuppgifter lämna blivande 
medlemmar och donatorer de upplysningar 
som krävs enligt artikel 10 i 
direktiv 95/46/EG och upplysa dem om att 
deras personuppgifter kan komma att 
offentliggöras och behandlas i samband 
med kontroll och revision som utförs av 
Europaparlamentet, OLAF, 
revisionsrätten, behöriga nationella 
myndigheter och externa organ eller 

3. Europeiska politiska partier och 
europeiska politiska stiftelser ska i ett 
offentliggjort meddelande om skydd av 
personuppgifter lämna blivande 
medlemmar och donatorer de upplysningar 
som krävs enligt artikel 10 i 
direktiv 95/46/EG och upplysa dem om att 
deras personuppgifter kan komma att 
offentliggöras och behandlas i samband 
med kontroll och revision som utförs av
kommissionen, OLAF, revisionsrätten, 
behöriga nationella myndigheter och 
externa organ eller experter som utsetts av 
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experter som utsetts av dessa. I enlighet 
med artikel 11 i förordning (EG) nr 
45/2001 ska Europaparlamentet lämna 
samma upplysningar vid den 
ansökningsomgång för [partistöd] eller 
bidrag som avses i artikel 13.1.

dessa. I enlighet med artikel 11 i 
förordning (EG) nr 45/2001 ska 
kommissionen lämna samma upplysningar 
vid den ansökningsomgång för [partistöd] 
eller bidrag som avses i artikel 13.1.

Or. pt

Ändringsförslag 382
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När personuppgifter behandlas enligt 
denna förordning ska Europaparlamentet
och den kommitté som avses i artikel 7.2 
följa förordning (EG) nr 45/2001. När de 
behandlar personuppgifter ska de anses 
utgöra sådana registeransvariga som avses i 
artikel 2 d i förordning (EG) nr 45/2001.

1. När personuppgifter behandlas enligt 
denna förordning ska Europeiska byrån 
för bedrägeribekämpning och den 
kommitté som avses i artikel 7.2 följa 
förordning (EG) nr 45/2001. När de 
behandlar personuppgifter ska de anses 
utgöra sådana registeransvariga som avses i 
artikel 2 d i förordning (EG) nr 45/2001.

Or. en

Ändringsförslag 383
Manfred Weber

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När personuppgifter behandlas enligt 
denna förordning ska Europaparlamentet 
och den kommitté som avses i artikel 7.2
följa förordning (EG) nr 45/2001. När de
behandlar personuppgifter ska de anses 
utgöra sådana registeransvariga som 
avses i artikel 2 d i förordning (EG) 
nr 45/2001.

1. När personuppgifter behandlas enligt 
denna förordning ska Europaparlamentet 
följa förordning (EG) nr 45/2001. När 
parlamentet behandlar personuppgifter ska 
det anses utgöra en sådan registeransvarig
som avses i artikel 2 d i förordning (EG) 
nr 45/2001.
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Or. de

Motivering

Logisk följd av ändringsförslaget till artikel 7.2 andra stycket.

Ändringsförslag 384
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När personuppgifter behandlas enligt 
denna förordning ska Europaparlamentet
och den kommitté som avses i artikel 7.2 
följa förordning (EG) nr 45/2001. När de 
behandlar personuppgifter ska de anses 
utgöra sådana registeransvariga som avses i 
artikel 2 d i förordning (EG) nr 45/2001.

1. När personuppgifter behandlas enligt 
denna förordning ska kommissionen och 
den kommitté som avses i artikel 7.2 följa 
förordning (EG) nr 45/2001. När de 
behandlar personuppgifter ska de anses 
utgöra sådana registeransvariga som avses i 
artikel 2 d i förordning (EG) nr 45/2001.

Or. pt

Ändringsförslag 385
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Europaparlamentet och den kommitté 
som avses i artikel 7.2 ska se till att 
personuppgifter som samlats in i enlighet 
med den här förordningen inte används för 
några andra syften än att säkerställa att 
finansieringen av de europeiska politiska 
partierna och stiftelserna skett på ett 
lagligt, riktigt och öppet sätt samt för att 
kontrollera partitillhörigheten i de 
europeiska politiska partierna. 
Personuppgifterna ska utplånas senast 
24 månader efter det att de relevanta 
delarna offentliggjorts i enlighet med 

3. Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning och den kommitté 
som avses i artikel 7.2 ska se till att 
personuppgifter som samlats in i enlighet 
med den här förordningen inte används för 
några andra syften än att säkerställa att 
finansieringen av de europeiska politiska 
partierna och stiftelserna skett på ett 
lagligt, riktigt och öppet sätt samt för att 
kontrollera partitillhörigheten i de 
europeiska politiska partierna. 
Personuppgifterna ska utplånas senast 
24 månader efter det att de relevanta 
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artikel 24. delarna offentliggjorts i enlighet med 
artikel 24.

Or. en

Ändringsförslag 386
Manfred Weber

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Europaparlamentet och den kommitté 
som avses i artikel 7.2 ska se till att 
personuppgifter som samlats in i enlighet 
med den här förordningen inte används för 
några andra syften än att säkerställa att 
finansieringen av de europeiska politiska 
partierna och stiftelserna skett på ett 
lagligt, riktigt och öppet sätt samt för att 
kontrollera partitillhörigheten i de 
europeiska politiska partierna. 
Personuppgifterna ska utplånas senast 
24 månader efter det att de relevanta 
delarna offentliggjorts i enlighet med 
artikel 24.

3. Europaparlamentet ska se till att 
personuppgifter som samlats in i enlighet 
med den här förordningen inte används för 
några andra syften än att säkerställa att 
finansieringen av de europeiska politiska 
partierna och stiftelserna skett på ett 
lagligt, riktigt och öppet sätt samt för att 
kontrollera partitillhörigheten i de 
europeiska politiska partierna. 
Personuppgifterna ska utplånas senast 
24 månader efter det att de relevanta 
delarna offentliggjorts i enlighet med 
artikel 24.

Or. de

Motivering

Logisk följd av ändringsförslaget till artikel 7.2 andra stycket.

Ändringsförslag 387
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Europaparlamentet och den kommitté 
som avses i artikel 7.2 ska se till att 

3. Europaparlamentet och den kommitté 
som avses i artikel 7.2 ska se till att 
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personuppgifter som samlats in i enlighet 
med den här förordningen inte används för 
några andra syften än att säkerställa att 
finansieringen av de europeiska politiska 
partierna och stiftelserna skett på ett 
lagligt, riktigt och öppet sätt samt för att 
kontrollera partitillhörigheten i de 
europeiska politiska partierna. 
Personuppgifterna ska utplånas senast 
24 månader efter det att de relevanta 
delarna offentliggjorts i enlighet med 
artikel 24.

personuppgifter som samlats in i enlighet 
med den här förordningen inte används för 
några andra syften än att säkerställa att 
finansieringen av de europeiska politiska 
partierna och stiftelserna skett på ett 
lagligt, riktigt och öppet sätt samt för att 
kontrollera partitillhörigheten i de 
europeiska politiska partierna. 
Personuppgifterna ska utplånas senast 5 år 
efter det att de relevanta delarna 
offentliggjorts i enlighet med artikel 24, 
men inte tidigare än 6 månader efter 
nästa val till Europaparlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 388
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Europaparlamentet och den kommitté 
som avses i artikel 7.2 ska se till att 
personuppgifter som samlats in i enlighet 
med den här förordningen inte används för 
några andra syften än att säkerställa att 
finansieringen av de europeiska politiska 
partierna och stiftelserna skett på ett 
lagligt, riktigt och öppet sätt samt för att 
kontrollera partitillhörigheten i de 
europeiska politiska partierna. 
Personuppgifterna ska utplånas senast 
24 månader efter det att de relevanta 
delarna offentliggjorts i enlighet med 
artikel 24.

3. Kommissionen och den kommitté som 
avses i artikel 7.2 ska se till att 
personuppgifter som samlats in i enlighet 
med den här förordningen inte används för 
några andra syften än att säkerställa att 
finansieringen av de europeiska politiska 
partierna och stiftelserna skett på ett 
lagligt, riktigt och öppet sätt samt för att 
kontrollera partitillhörigheten i de 
europeiska politiska partierna. 
Personuppgifterna ska utplånas senast 
24 månader efter det att de relevanta 
delarna offentliggjorts i enlighet med 
artikel 24.

Or. pt

Ändringsförslag 389
Krišjānis Kariņš
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Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Behöriga nationella myndigheter och 
oberoende organ eller experter som är 
behöriga att utföra revision av 
räkenskaperna får endast använda 
personuppgifter för att kontrollera 
finansieringen av europeiska politiska 
partier och europeiska politiska stiftelser. 
Personuppgifterna ska förstöras i enlighet 
med gällande nationell lagstiftning sedan 
de överlämnats till Europaparlamentet i 
enlighet med artikel 20.3.

4. Behöriga nationella myndigheter och 
oberoende organ eller experter som är 
behöriga att utföra revision av 
räkenskaperna får endast använda 
personuppgifter för att kontrollera 
finansieringen av europeiska politiska 
partier och europeiska politiska stiftelser. 
Personuppgifterna ska förstöras i enlighet 
med gällande nationell lagstiftning sedan 
de överlämnats till Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning i enlighet med 
artikel 20.3.

Or. en

Ändringsförslag 390
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Behöriga nationella myndigheter och 
oberoende organ eller experter som är 
behöriga att utföra revision av 
räkenskaperna får endast använda 
personuppgifter för att kontrollera 
finansieringen av europeiska politiska 
partier och europeiska politiska stiftelser. 
Personuppgifterna ska förstöras i enlighet 
med gällande nationell lagstiftning sedan 
de överlämnats till Europaparlamentet i 
enlighet med artikel 20.3.

4. Behöriga nationella myndigheter och 
oberoende organ eller experter som är 
behöriga att utföra revision av 
räkenskaperna får endast använda 
personuppgifter för att kontrollera 
finansieringen av europeiska politiska 
partier och europeiska politiska stiftelser. 
Personuppgifterna ska förstöras i enlighet 
med gällande nationell lagstiftning sedan 
de överlämnats till kommissionen i 
enlighet med artikel 20.3.

Or. pt

Ändringsförslag 391
Krišjānis Kariņš
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Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Europeiska datatillsynsmannen ska ha 
ansvaret för övervakningen och för att se 
till att Europaparlamentet och den 
kommitté som avses i artikel 7.2 
respekterar och värnar om fysiska 
personers grundläggande fri- och 
rättigheter när personuppgifter behandlas i 
enlighet med den här förordningen. Utan 
att det påverkar möjligheten att föra talan 
inför domstol får alla registrerade personer 
framföra klagomål till Europeiska 
datatillsynsmannen om de anser att deras 
rätt till skydd av personuppgifter har 
kränkts när Europaparlamentet eller 
kommittén behandlat deras 
personuppgifter.

7. Europeiska datatillsynsmannen ska ha 
ansvaret för övervakningen och för att se 
till att Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning och den kommitté 
som avses i artikel 7.2 respekterar och 
värnar om fysiska personers grundläggande 
fri- och rättigheter när personuppgifter 
behandlas i enlighet med den här 
förordningen. Utan att det påverkar 
möjligheten att föra talan inför domstol får 
alla registrerade personer framföra 
klagomål till Europeiska 
datatillsynsmannen om de anser att deras 
rätt till skydd av personuppgifter har 
kränkts när Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning eller kommittén 
behandlat deras personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 392
Manfred Weber

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Europeiska datatillsynsmannen ska ha 
ansvaret för övervakningen och för att se 
till att Europaparlamentet och den 
kommitté som avses i artikel 7.2
respekterar och värnar om fysiska 
personers grundläggande fri- och 
rättigheter när personuppgifter behandlas i 
enlighet med den här förordningen. Utan 
att det påverkar möjligheten att föra talan 
inför domstol får alla registrerade personer 
framföra klagomål till Europeiska 
datatillsynsmannen om de anser att deras 

7. Europeiska datatillsynsmannen ska ha 
ansvaret för övervakningen och för att se 
till att Europaparlamentet respekterar och 
värnar om fysiska personers grundläggande 
fri- och rättigheter när personuppgifter 
behandlas i enlighet med den här 
förordningen. Utan att det påverkar 
möjligheten att föra talan inför domstol får 
alla registrerade personer framföra 
klagomål till Europeiska 
datatillsynsmannen om de anser att deras 
rätt till skydd av personuppgifter har 
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rätt till skydd av personuppgifter har 
kränkts när Europaparlamentet eller 
kommittén behandlat deras 
personuppgifter.

kränkts när Europaparlamentet behandlat 
deras personuppgifter.

Or. de

Motivering

Logisk följd av ändringsförslaget till artikel 7.2 andra stycket.

Ändringsförslag 393
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Europeiska datatillsynsmannen ska ha 
ansvaret för övervakningen och för att se 
till att Europaparlamentet och den 
kommitté som avses i artikel 7.2 
respekterar och värnar om fysiska 
personers grundläggande fri- och 
rättigheter när personuppgifter behandlas i 
enlighet med den här förordningen. Utan 
att det påverkar möjligheten att föra talan 
inför domstol får alla registrerade personer 
framföra klagomål till Europeiska 
datatillsynsmannen om de anser att deras 
rätt till skydd av personuppgifter har 
kränkts när Europaparlamentet eller 
kommittén behandlat deras 
personuppgifter.

7. Europeiska datatillsynsmannen ska ha 
ansvaret för övervakningen och för att se 
till att kommissionen och den kommitté 
som avses i artikel 7.2 respekterar och 
värnar om fysiska personers grundläggande 
fri- och rättigheter när personuppgifter 
behandlas i enlighet med den här 
förordningen. Utan att det påverkar 
möjligheten att föra talan inför domstol får 
alla registrerade personer framföra 
klagomål till Europeiska 
datatillsynsmannen om de anser att deras 
rätt till skydd av personuppgifter har 
kränkts när Europaparlamentet eller 
kommittén behandlat deras 
personuppgifter.

Or. pt

Ändringsförslag 394
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ska se till att alla 
beslut om registrering av stadgar, om 
finansiering och om sanktioner på begäran 
kan omprövas.

1. Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning ska se till att alla 
beslut om registrering av stadgar, om 
finansiering och om sanktioner på begäran 
kan omprövas.

Or. en

Ändringsförslag 395
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ska se till att alla 
beslut om registrering av stadgar, om 
finansiering och om sanktioner på begäran 
kan omprövas.

1. Kommissionen ska se till att alla beslut 
om registrering av stadgar, om finansiering 
och om sanktioner på begäran kan 
omprövas.

Or. pt

Ändringsförslag 396
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Begäran om omprövning ska inte ha 
uppskjutande verkan. Europaparlamentet
får dock, om det anser att 
omständigheterna så kräver, skjuta upp 
tillämpningen av sina beslut.

2. Begäran om omprövning ska inte ha 
uppskjutande verkan. Europeiska byrån 
för bedrägeribekämpning får dock, om det 
anser att omständigheterna så kräver, 
skjuta upp tillämpningen av sina beslut.

Or. en



AM\924360SV.doc 175/177 PE504.068v01-00

SV

Ändringsförslag 397
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Begäran om omprövning ska inte ha 
uppskjutande verkan. Europaparlamentet
får dock, om det anser att 
omständigheterna så kräver, skjuta upp 
tillämpningen av sina beslut.

2. Begäran om omprövning ska inte ha 
uppskjutande verkan. Kommissionen får 
dock, om den anser att omständigheterna 
så kräver, skjuta upp tillämpningen av sina 
beslut.

Or. pt

Ändringsförslag 398
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaparlamentet ska senast den 1 juli 
det tredje året efter valen till 
Europaparlamentet offentliggöra en rapport 
om tillämpningen av denna förordning och 
om de finansierade verksamheterna. 
Rapporten ska, i förekommande fall, ange 
eventuella ändringar av stadgarna eller 
finansieringssystemet.

Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning ska senast den 1 juli 
det tredje året efter valet till 
Europaparlamentet offentliggöra en rapport 
om tillämpningen av denna förordning och 
om de finansierade verksamheterna. 
Rapporten ska, i förekommande fall, ange 
eventuella ändringar av stadgarna eller 
finansieringssystemet.

Or. en

Ändringsförslag 399
Stanimir Ilchev

Förslag till förordning
Artikel 27



PE504.068v01-00 176/177 AM\924360SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Europaparlamentet ska senast den 1 juli 
det tredje året efter valen till 
Europaparlamentet offentliggöra en 
rapport om tillämpningen av denna 
förordning och om de finansierade 
verksamheterna. Rapporten ska, i 
förekommande fall, ange eventuella 
ändringar av stadgarna eller
finansieringssystemet.

Senast sex månader efter det att denna 
förordning har börjat tillämpas ska 
kommissionen lämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om hur 
förordningen tillämpas och om dess 
verkan. Denna rapport ska vid behov 
åtföljas av lagstiftningsförslag för mer 
detaljerat genomförande av 
bestämmelserna i denna förordning eller
om ändring av förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 400
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaparlamentet ska senast den 1 juli 
det tredje året efter valen till 
Europaparlamentet offentliggöra en rapport 
om tillämpningen av denna förordning och 
om de finansierade verksamheterna. 
Rapporten ska, i förekommande fall, ange 
eventuella ändringar av stadgarna eller 
finansieringssystemet.

Kommissionen ska senast den 1 juli det 
tredje året efter valet till 
Europaparlamentet offentliggöra en rapport 
om tillämpningen av denna förordning och 
om de finansierade verksamheterna. 
Rapporten ska, i förekommande fall, ange 
eventuella ändringar av stadgarna eller 
finansieringssystemet.

Or. pt

Ändringsförslag 401
Gerald Häfner

Förslag till förordning
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Europaparlamentet ska anta ett beslut om Europaparlamentet ska anta ett beslut om 
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tillämpningsföreskrifter till denna 
förordning, däribland upprättandet av 
registret.

tillämpningsföreskrifter till denna 
förordning, däribland upprättandet av 
registret och den rådgivande kommittén 
för regleringen av europeiska partier.

Or. en

Ändringsförslag 402
Paulo Rangel

Förslag till förordning
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaparlamentet ska anta ett beslut om 
tillämpningsföreskrifter till denna 
förordning, däribland upprättandet av 
registret.

Kommissionen ska anta ett beslut om 
tillämpningsföreskrifter till denna 
förordning, däribland upprättandet av 
registret.

Or. pt

Ändringsförslag 403
Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom

Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast ett år efter det att denna 
förordning har börjat tillämpas ska 
europeiska politiska partier och stiftelser 
anpassa sina stadgar så att de till fullo 
uppfyller kraven i denna förordning.

Or. en


