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(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statutu a financování evropských 
politických stran a evropských politických nadací
(COM(2012)0499 – C7–0288/2012 – 2012/0237(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0499),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 224 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0288/2012),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne …1,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne …2,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. dubna 2011 o uplatňování nařízení (ES) č. 2004/2003 
o statutu a financování politických stran na evropské úrovni3,

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a stanoviska Výboru pro právní 
záležitosti a Rozpočtového výboru (A7–0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Evropská unie musí fungovat na 
základě zásady zastupitelské demokracie, 
jak je uvedeno v čl. 10 odst. 1 Smlouvy 

                                               
1

2

3 Úř. věst. C 296 E, 2.10.2012, s. 46.
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o Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

parlament požádat svůj Výbor pro ústavní 
záležitosti, aby do dvou měsíců od jejího 
obdržení vydal k tvrzení své stanovisko a 
aby provedl náležité šetření. Rozhodnutí 
týkající se uctívání těchto hodnot by se 
měla přijímat pouze v souladu s postupem 
určeným speciálně k tomuto účelu.

Or. en

Odůvodnění

Výborem odpovědným za prověřování požadavků na registraci by měl být výbor, který je 
v Evropském parlamentu příslušný pro ústavní otázky. Navržený pozměňovací návrh zavádí 
nejúčinnější způsob prověřování a hodnocení.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1) „politickou stranou“ sdružení občanů, 
jež sleduje politické cíle a které je buď 
uznáváno, nebo zřízeno v souladu 
s právním řádem alespoň jednoho 
členského státu;

Or. en

Odůvodnění

Cílem je zajistit, aby mohly být pro účely podmínek registrace vzaty v úvahu pouze politické 
strany, které jsou právně v pořádku, a to i co se týče vnitrostranické demokracie. Toto znění je 
totožné se zněním platného nařízení (čl. 2 odst. 1).

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „evropskou politickou nadací“ subjekt,
který je formálně přidružen k některé 
evropské politické straně, má stanovy 
zaregistrované u Evropského parlamentu 

4) „evropskou politickou nadací“ subjekt, 
který je formálně a přímo přidružen 
k některé evropské politické straně, má 
stanovy zaregistrované u Evropského 
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v souladu s podmínkami a postupy 
stanovenými v tomto nařízení, a svou 
činností, kterou vyvíjí v rámci cílů a 
hodnot, jež sleduje Evropská unie, 
podporuje a doplňuje cíle své politické 
strany plněním jednoho nebo několika 
z těchto úkolů:

parlamentu v souladu s podmínkami a 
postupy stanovenými v tomto nařízení, a 
svou činností, kterou vyvíjí v rámci cílů a 
hodnot, jež sleduje Evropská unie, 
podporuje a doplňuje cíle své politické 
strany plněním jednoho nebo několika 
z těchto úkolů:

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k velkému počtu regionálních politických orgánů a subjektů se značně rozmanitými 
funkcemi a pravomocemi tento pozměňovací návrh znovu opakuje požadavek Evropského 
parlamentu uvedený v jeho usnesení ze dne 6. dubna 2011 (bod 14). Cílem je zajistit, aby byla 
evropská politická strana ještě před svou registrací součástí politického života v členských 
státech na určité úrovni. Posouzení, zda parlamenty či shromáždění spadají do této kategorie, 
lze ponechat na členských státech.

Pozměňovací návrh 7

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy do dvou měsíců od vstupu 
tohoto nařízení v platnost a do dvou 
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měsíců od jakékoli následné změny ve 
svém vnitrostátním právním řádu oznámí 
Evropskému parlamentu, které subjekty 
jsou jejich regionálními parlamenty nebo 
regionálními shromážděními ve smyslu 
odst. 1 bodu 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) jako takové nebo jeho členské politické 
strany musí být alespoň v jedné čtvrtině 
členských států zastoupeno poslanci 
Evropského parlamentu, poslanci
celostátních parlamentů nebo poslanci
regionálních parlamentů či shromáždění, 
nebo

Or. en

Odůvodnění

Slova „nebo jeho členské politické strany“ byla vložena proto, že evropská politická strana 
většinou není v parlamentech zastoupena přímo, ale prostřednictvím vnitrostátních 
politických stran, které k ní patří, v souladu s čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení. Viz rovněž 
pozměňovací návrh k čl. 2 odst. 5.

Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) musí ve svých vnitřních orgánech 
zajišťovat zastoupení podle pohlaví a 
podporovat rovné zastoupení žen a mužů 
na kandidátních listinách.

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité, aby evropské politické strany a nadace kromě jiných hodnot a kritérií 
podporovaly reprezentativnost a rovné zastoupení žen a mužů ve svých vnitřních orgánech.

Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) musí být přidružena k evropské politické 
straně uznané v souladu s podmínkami a 
postupy stanovenými v tomto nařízení, jak 
osvědčují registrované stanovy této strany,

a) musí být formálně a přímo přidružena 
k evropské politické straně uznané 
v souladu s podmínkami a postupy 
stanovenými v tomto nařízení, jak 
osvědčují registrované stanovy této strany,

Or. en

Pozměňovací návrh 11

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

The legal construction as proposed by the Commission means that, before a "political 
alliance" can apply for being registered in order to obtain legal personality under Union-law, 
it must already have and maintain a legal personality under the law of one Member State. It 
must also have and maintain its seat in the same Member State (see Article 3 (1) (a), Article 4 
(1) (c), Article 10 (2) and Article 11 (4). The legal personality under Union law has to be seen 
therefore as merely complementing and "over-arching" a pre-existing legal personality based 
on the law of one Member State. This was not the intention of the promoters of a statute for 
the European political parties as formulated by Parliament in its resolution of 6 April 2011: " 
... is convinced that authentic legal status for the European political parties and a legal 
personality of their own, based directly on the law of the European Union, will enable the 
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European political parties and their foundations to act as representative agents of the 
European public interest." (paragraph 8). Besides being politically inopportune such a 
"double legal personality" is not necessary either.

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 3 odst. 1 písm. e) (nové).

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Evropský parlament každoročně ověřuje, 
zda evropské politické strany a evropské 
politické nadace nadále plní podmínky a 
požadavky stanovené v článcích 3, 4 a 5. 
Nerespektování hodnot, na nichž je Unie 
založena, evropskou politickou stranou, 
včetně jejích členů, nebo evropskou 
politickou nadací lze určit pouze 
v souladu s odstavcem 2 tohoto článku.

Or. en

Odůvodnění

Běžné každoroční prověřování Parlamentem se podle stávajícího znění vztahuje také na 
respektování základních hodnot Unie (čl. 3 odst. 1 písm. c)). Parlament by tak při této 
příležitosti rozhodl o případném ukončení registrace z důvodu nerespektování těchto hodnot. 
Mělo by být jasně stanoveno, že o tomto nejcitelnějším postihu lze rozhodnout pouze 
postupem stanoveným v čl. 7 odst. 2, který nabízí odpovídající záruky. 

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Před přijetím rozhodnutí vyslechne 
Evropský parlament zástupce dotyčné 
evropské politické strany nebo evropské 
politické nadace a požádá výbor příslušný 
pro ústavní otázky, aby do dvou měsíců od 
požadavku sdělil své stanovisko v této 
věci.

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k 26. bodu odůvodnění.
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Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Evropská politická strana a evropská 
politická nadace získá právní subjektivitu 
podle práva Evropské unie k datu, kdy je 
rozhodnutí přijaté Evropským 
parlamentem v souladu s čl. 6 odst. 5 
zveřejněno v Úředním věstníku Evropské 
unie.

Or. en

Odůvodnění

Upřesnění.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Plná právní způsobilost zahrnuje „právní uznání“. 
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Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Evropská politická strana a evropská 
politická nadace mají veškerá práva 
nezbytná k provozování svých činností, 
včetně práva vlastnit movitý a nemovitý 
majetek, pokud to není omezeno jejich 
stanovami. Je-li to pro provozování jejich 
činností nezbytné, mají právo na usazení 
v jakémkoli členském státě a mohou –
pokud to neomezují jejich stanovy –
působit ve třetích zemích.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Pokud nejsou plněny povinnosti, 
k nimž se evropská politická strana nebo 
evropská politická nadace zavázala úkony 
učiněnými před registrací podle článků 3 
a 6, ponesou za tyto úkony společnou a 
nerozdílnou odpovědnost fyzické osoby, 
politické strany či právnické osoby, jež 
tyto úkony učinily.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasňuje situaci ohledně odpovědnosti podle vnitrostátních právních předpisů v době před 
registrací evropské politické strany nebo jí přidružené nadace.
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Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Označení „evropská politická strana“ 
a „evropská politická nadace“ může být 
používáno pouze politickými 
spojenectvími nebo nadacemi 
registrovanými v souladu s tímto 
nařízením. 

Or. en

Odůvodnění

Nezbytné pro posílení skutečných evropských stran a nadací a pro zabránění zneužitím.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise se týká návrhu ustanovení, která se v členském státě, kde má strana či nadace 
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své sídlo, vztahují na právní formu, kterou si tato strana či nadace zvolila. Jedná se o jiné 
vyjádření pojetí „paralelní strany“, která existuje podle práva členského státu a práva Unie, 
jež není nezbytné ani přiměřené (viz rovněž pozměňovací návrhy k čl. 4 odst. 1 písm. c) a 
čl. 11 odst. 4)).

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Likvidace, úpadek, zastavení plateb a 
obdobná řízení upravují právní předpisy, 
jež se vztahují na politické strany nebo
politické nadace v členském státě, ve 
kterém má dotyčná evropská politická 
strana nebo evropská politická nadace své 
sídlo.

Or. en

Odůvodnění

Doplňuje článek 10 pozměněný s ohledem na postupy, které je nutné provést na předem 
určeném místě.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Je nutné rozlišovat na jedné straně mezi registrací, a tím i uznáním politické strany na úrovni 
Unie, a na druhé straně splněním podmínek pro financování, a také k nim různým způsobem 
přistupovat. Zatímco registrovat se jako politická strana může politické spojenectví sestávající 
z fyzických osob, jež zasedají ve vnitrostátních či regionálních parlamentech nebo 
regionálních shromážděních alespoň jedné čtvrtiny členských států (čl. 3 odst. 1 písm. b)), pro 
financování by měla být požadována větší reprezentativnost.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropská politická nadace přiloží ke své 3. Evropská politická nadace přiloží ke své 
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žádosti svůj roční pracovní program. žádosti svůj roční pracovní program a o 
financování ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie může požádat pouze 
prostřednictvím evropské politické strany, 
k níž je formálně a přímo přidružena.

Or. en

Pozměňovací návrh 28

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 15 % je rozděleno rovným dílem; – 10 % je rozděleno rovným dílem;

Or. en

Odůvodnění

Strany zastoupené v Evropském parlamentu mají vyšší míru reprezentativnosti než strany jiné 
(viz pozměňovací návrh k čl. 12 odst. 1), a měly by tudíž dostávat více finančních prostředků.

Pozměňovací návrh 29

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

– 90 % se rozdělí mezi evropské politické 
strany poměrně podle podílu zvolených 
členů Evropského parlamentu.

Or. en

Odůvodnění

Strany zastoupené v Evropském parlamentu mají vyšší míru reprezentativnosti než strany jiné 
(viz pozměňovací návrh k čl. 12 odst. 1), a měly by tudíž dostávat více finančních prostředků.
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Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Prostředky na financování evropských 
politických stran ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie nebo z jiného zdroje mohou 
být použity k financování kampaní 
vedených evropskými politickými stranami 
v souvislosti s volbami do Evropského 
parlamentu, jichž se evropské politické 
strany účastní v souladu s čl. 3 odst. 1 
písm. d). Evropské politické strany mohou 
při dodržení omezení uvedených v čl. 18
odst. 1 podporovat jednotlivé členy nebo 
členské strany a přispívat k šíření 
informací mezi veřejností s cílem zvýšit 
povědomí o významných otázkách 
evropské politiky. Musí při tom dodržovat 
pravidla pro vedení volebních kampaní 
v dotyčných členských státech, zejména 
pravidla pro financování a pro omezení 
volebních výdajů, která se týkají 
politických stran a kandidátů.

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

Or. en

Odůvodnění

Na evropské politické strany doléhá právní nejistota ohledně jejich možností v rámci 
evropských volebních kampaní. To těmto stranám brání v plnění funkce, kterou jim svěřuje 
čl. 10 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii a čl. 12 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie, 
totiž přispívat k „vyjadřování vůle občanů Unie“.
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Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh znovu nastoluje požadavek Evropského parlamentu z jeho usnesení 
ze dne 6. dubna 2011 (bod 11). Z referend se v členských státech čím dál tím více stává prvek 
participativní demokracie. Skutečně neexistuje důvod, proč by evropské politické strany a 
nadace měly být z tohoto druhu demokratického procesu vyloučeny, pokud se předmětné 
otázky týkají Evropské unie. 

Pozměňovací návrh 32

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Evropský parlament vykonává kontrolu 
finančních prostředků, jež evropské 
politické strany a evropské politické 
nadace získaly z jiných zdrojů, než je 
rozpočet Evropské unie, a všech výdajů.

Or. en
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Odůvodnění

Evropský parlament by měl být vedle Účetního dvora, externího auditora a úřadu OLAF 
hlavním kontrolním orgánem. 

Pozměňovací návrh 33

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Za tímto účelem se Evropský parlament 
může dohodnout s vnitrostátními orgány 
na praktických aspektech sdílení 
informací.

Or. en

Odůvodnění

Evropský parlament by měl být vedle Účetního dvora, externího auditora a úřadu OLAF 
hlavním kontrolním orgánem. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Rozvoj evropských politických stran je naprosto zásadní pro aktivaci veřejného zájmu o 
záležitosti EU. Navržení reformního balíčku pro evropské politické strany, díky němuž bude 
možné mobilizovat demokratickou aktivitu jednotlivých a organizovaných občanů, není 
snadný úkol – a to v neposlední řadě kvůli systémové složitosti EU. To by však bylo možné 
proměnit v přednost, pokud by se vyjasnila „konstitutivní úloha“ evropských politických stran 
a způsob, jakým může informovaný a na zásadách postavený dialog o jejich politickém vývoji 
usnadnit vznik pluralitního dému.

Zpravodajka vřele vítá vytvoření zvláštního a jednotného evropského právního postavení 
evropských politických stran a jejich politických nadací v rámci práva Unie, a to zejména 
z důvodu organizačního sbližování evropských politických stran. 
Reformy navržené ve zprávě generálního tajemníka z roku 2010, rozhodnutích předsednictva 
ze dne 13. prosince 2011, zprávě Marietty Giannakou ze dne 6. dubna 2011 o hodnocení 
uplatňování předchozího nařízení (ES) č. 2004/2003 ve znění z roku 2007 a novém návrhu 
nařízení pro evropské politické strany a jejich politické nadace jsou výsledkem důkladné 
analýzy stávající situace, jež poskytuje vcelku pozitivní odpověď na otázky, obavy a 
připomínky evropských politických stran. Návrhy, které návrh zprávy obsahuje, se zaměřují 
na organizační stejnorodost evropských politických stran. 

Pokud jde o kritéria pro uznání, zpravodajka navrhuje, aby vytvoření evropské strany mohly 
dosáhnout pouze vnitrostátní nebo regionální strany. Pokud jde o zakládání evropských stran, 
zohledňuje statut evropských stran ve stejné míře evropské, vnitrostátní i regionální zvolené 
zástupce. Možnost uznání zvolených regionálních zástupců by tudíž měla být zachována pro 
účely zakládání stran, avšak pouze v případě regionů s legislativními pravomocemi, jež byly 
jako takové oznámeny Evropskému parlamentu. Aby mohla být evropská politická strana 
financována Evropským parlamentem, musí být zastoupena v Evropském parlamentu 
nejméně jedním poslancem. Kromě toho by měla být ve složení a při zakládání evropských 
politických stran a v rámci jejich přidružených politických nadací brána v úvahu kritéria 
plného respektu k vnitrostranické demokracii a rovnosti žen a mužů. Strana, která podmínky 
vnitřní demokracie nesplňuje, se nezapočítá pro účely požadavku zastoupení v alespoň sedmi 
členských státech. 

Evropský parlament každoročně ověří podmínky a kritéria registrace platné pro evropské 
politické strany a jejich evropské politické nadace. Zpravodajka je přesvědčena, že by toto 
ověřování mělo probíhat každoročně nebo na základě náležitě odůvodněné žádosti jakékoli 
fyzické či právnické osoby a že nejúčinnější bude postup příslušného Výboru pro ústavní 
záležitosti Evropského parlamentu. Tento výbor pro tyto účely uspořádá slyšení a do dvou 
měsíců od podání žádosti předloží Evropskému parlamentu své stanovisko.


