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*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statut for og finansiering 
af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde
(COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2012)0499),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 224 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0288/2012),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af ...1,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af ...2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til sin beslutning af 6. april 2011 om anvendelsen af forordning (EF) nr. 
2004/2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan3,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 
(A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

                                               
1

2

3 EUT C 296 E af 2.10.2012, s. 46.
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Den Europæiske Unions 
funktionsmåde skal bygge på det 
repræsentative demokrati, jf. artikel 10, 
stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Union.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslag til artikel 4, stk. 1, litra c).
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(26) Europa-Parlamentet bør regelmæssigt 
kontrollere, at de betingelser og krav, der 
gælder for registrering og finansiering af 
europæiske politiske partier eller 
europæiske politiske fonde, til stadighed er 
opfyldt. Denne kontrol bør udføres årligt 
eller efter en behørigt begrundet 
anmodning fra en fysisk eller juridisk 
person. Når en sådan anmodning 
indeholder en påstand om manglende 
overholdelse af de værdier, som Unionen 
bygger på, bør Europa-Parlamentet 
opfordre sit udvalg for konstitutionelle 
anliggender til at afgive en udtalelse om 
den påstand senest to måneder fra 
modtagelsen af anmodningen og til at 
foretage alle fornødne undersøgelser. 
Beslutninger vedrørende overholdelse af 
disse værdier bør kun træffes ifølge en 
procedure, der er specielt udformet i den 
henseende.

Or. en

Begrundelse

Det udvalg, som er kompetent med hensyn til kontrollen af registreringsbetingelserne bør 
være det udvalg, som er kompetent med hensyn til konstitutionelle anliggender i Europa-
Parlamentet. Med det stillede ændringsforslag indføres den mest effektive måde at kontrollere 
og evaluere på.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(1) "politisk parti": en sammenslutning af 
borgere, som forfølger politiske mål, og 
som enten er anerkendt af eller etableret i 
overensstemmelse med lovgivningen i 
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mindst en medlemsstat

Or. en

Begrundelse

For at sikre sig, at kun de partier, der er juridisk korrekte, også for så vidt angår deres 
interne demokratiske organisation, kan tages i betragtning for så vidt angår betingelserne for 
registrering. Denne ordlyd er identisk med ordlyden i den gældende forordning (artikel 2, stk. 
1).

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) "europæisk politisk fond": en enhed, 
der formelt er tilknyttet et europæisk 
politisk parti, og hvis statut er registreret i 
Europa-Parlamentet i henhold til de 
betingelser og procedurer, der er fastlagt i 
denne forordning, og som via sine 
aktiviteter og ud fra de mål og 
grundlæggende værdier, som Den 
Europæiske Union forfølger og bygger på, 
støtter og supplerer målene for det 
europæiske politiske parti, bl.a. ved at 
udføre en eller flere af følgende opgaver:

(4) "europæisk politisk fond": en enhed, 
der formelt og direkte er tilknyttet et 
europæisk politisk parti, og hvis statut er 
registreret i Europa-Parlamentet i henhold 
til de betingelser og procedurer, der er 
fastlagt i denne forordning, og som via sine 
aktiviteter og ud fra de mål og 
grundlæggende værdier, som Den 
Europæiske Union forfølger og bygger på, 
støtter og supplerer målene for det 
europæiske politiske parti, bl.a. ved at 
udføre en eller flere af følgende opgaver:

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) "regional forsamling": et organ, som 
har lovgivningsbeføjelser i henhold til den 
for dette organ gældende nationale ret, og 
som der er givet meddelelse om til 
Europa-Parlamentet
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Or. en

Begrundelse
I betragtning af de mange forskellige regionale politiske organer og enheder med meget 
forskellige funktioner og beføjelser gentages med dette ændringsforslag den holdning, som 
Europa-Parlamentet fremsatte i sin beslutning af 6. april 2011 (punkt 14). Formålet er at 
sikre, at et europæisk politisk parti er en faktor på et vist niveau i det politiske liv i 
medlemsstaterne, før det kan blive registreret. Vurderingen af, hvorvidt en forsamling tilhører 
denne kategori, kan overlades til medlemsstaterne.

Ændringsforslag 7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest to måneder efter denne 
forordnings ikrafttræden og senest to 
måneder efter en eventuel ændring i deres 
nationale lovgivning giver 
medlemsstaterne Europa-Parlamentet 
meddelelse om deres regionale 
forsamlinger som omhandlet i stk. 1, nr. 
5.

Or. en

Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse
Ordlyden "eller de partier, der er medlem af den" er blevet tilføjet, eftersom et europæisk 
politisk parti for det meste ikke er direkte repræsenteret i parlamentet, men er det indirekte 
via de nationale partier, som indgår i det, jf. definitionen i artikel 2, stk. 2, i denne 
forordning. Se også ændringsforslaget til artikel 2, nr. 5.

Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) den skal sikre repræsentation af 
kvinder og mænd i sine interne organer 
og fremme ligestilling i forbindelse med 
valglisternes sammensætning.

Or. en

Begrundelse
Det er vigtigt, at europæiske politiske partier og fonde blandt andre værdier og kriterier 
fremmer repræsentativitet og ligestilling i deres interne organer.

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den skal være tilknyttet et europæisk 
politisk parti, der er anerkendt i henhold til 
de betingelser og procedurer, der er fastlagt 
i denne forordning, som bekræftet af det 
pågældende partis registrerede statut

a) den skal være formelt og direkte 
tilknyttet et europæisk politisk parti, der er 
anerkendt i henhold til de betingelser og 
procedurer, der er fastlagt i denne 
forordning, som bekræftet af det 
pågældende partis registrerede statut

Or. en
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Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse
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 
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.

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse
Se ændringsforslaget til artikel 3, stk. 1, litra ea) (nyt).
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Europa-Parlamentet kontrollerer årligt, 
at de betingelser og krav, der er fastsat i 
artikel 3, 4 og 5, fortsat opfyldes af de 
europæiske politiske partier og de 
europæiske politiske fonde. Hvis et 
europæisk politisk parti, herunder dets 
medlemmer, eller en europæisk politisk 
fond krænker de værdier, som Unionen 
bygger på, kan dette kun fastslås i 
overensstemmelse med nærværende 
artikels stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Som det er nu, omfatter Parlamentets årlige rutinemæssige kontrol også respekten for 
Unionens grundlæggende værdier (artikel 3, stk. 1, litra c)). Således vil Parlamentet ved 
denne lejlighed træffe beslutning om, afhængigt af situationen, at ophæve registreringen på 
grund af manglende respekt for disse værdier. Det bør fremgå tydeligt, at denne yderst 
fornuftige sanktion kun kan vedtages ved den procedure, der er fastlagt i artikel 7, stk. 2, som 
indeholder de fornødne sikkerhedsforanstaltninger. 
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Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Inden Europa-Parlamentet træffer en sådan 
beslutning, hører Europa-Parlamentet 
repræsentanter for det pågældende 
europæiske politiske parti eller den 
pågældende europæiske politiske fond og 
anmoder sit udvalg, der er kompetent med 
hensyn til konstitutionelle anliggender,
om at afgive udtalelse om spørgsmålet 
senest to måneder efter anmodningen.

Or. en

Begrundelse
Jf. ændringsforslag til betragtning 26.

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Et europæisk politisk parti og en europæisk 
politisk fond får status som juridisk person 
i henhold til EU-retten fra datoen for 
offentliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende af den beslutning, som 
Europa-Parlamentet vedtager i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 5.

Or. en

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et europæisk politisk parti og en europæisk 1. Et europæisk politisk parti og en 
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politisk fond omfattes af fuld retlig 
anerkendelse og rets- og handleevne i alle 
medlemsstater.

europæisk politisk fond omfattes af fuld 
rets- og handleevne i alle medlemsstater.

Or. en

Begrundelse
Fuld rets- og handleevne indebærer "retlig anerkendelse".  

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medmindre statutterne indeholder 
begrænsninger, har et europæiske politisk 
parti og en europæisk politisk fond alle de 
rettigheder, der er nødvendige for 
udførelsen af dets/dens aktiviteter, 
herunder retten til at eje løsøre og fast 
ejendom.  Såfremt det er nødvendigt for 
udførelsen af aktiviteterne, har et sådant 
parti/en sådan fond ret til at etablere sig i 
en hvilken som helst medlemsstat og kan, 
medmindre statutterne indeholder 
begrænsninger heraf, udføre aktiviteter i 
tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Er handlinger foretaget i et europæisk 
politisk partis eller en europæisk politisk 
fonds navn, inden det/den er blevet 
registreret i overensstemmelse med artikel 
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3 og 6, og påtager det pågældende 
europæiske politiske parti eller den 
pågældende politiske fond sig ikke de 
forpligtelser, der følger af disse 
handlinger, hæfter de fysiske personer, 
partier eller juridiske enheder, som har 
foretaget handlingerne, solidarisk for 
dem. 

Or. en

Begrundelse

Giver en afklaring af situationen med hensyn til hæftelse i henhold til national ret, før et 
europæisk politisk parti eller den fond, der er tilknyttet det, er blevet registreret. 

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Benævnelserne "europæisk politisk 
parti" og "europæisk politisk fond" må 
kun benyttes af politiske alliancer og 
fonde, som er registreret i 
overensstemmelse med denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt for at højne ægte europæiske partiers og fondes status og for at forhindre 
misbrug.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For anliggender, der ikke er reguleret af 
denne forordning, eller for anliggender, 
der er delvist reguleret af denne 
forordning, er europæiske politiske partier 
og europæiske politiske fonde, hvad angår 

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

lovgivning i den medlemsstat, hvor de er 
hjemmehørende. Aktiviteter, som det 
europæiske politiske parti eller den 
europæiske politiske fond udøver i andre 
medlemsstater, reguleres af den relevante 
nationale lov i disse medlemsstater.

Or. en

Begrundelse
I Kommissionens forslag henvises til bestemmelser, som i den medlemsstat, hvor partiet eller 
fonden er hjemmehørende, finder anvendelse på den juridiske form, som partiet eller fonden 
har valgt. Det er en anden måde at udtrykke begrebet "et parallelt parti" på, hvor partiet 
eksisterer under en medlemsstats ret og under EU-retten, og det er unødvendigt og 
uhensigtsmæssigt (jf. også ændringsforslagene til artikel 4, stk. 1, litra c), og artikel 11, stk. 
4).

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Supplerer artikel 10 som ændret med hensyn til procedurer, der skal foregå et på forhånd 
fastlagt sted.
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Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Et europæisk politisk parti, der er 
registreret i henhold til denne forordning, 
og som tillige er repræsenteret i mindst en 
fjerdedel af medlemsstaterne af politiske 
partier som omhandlet i artikel 2, nr. 1, og 
i Europa-Parlamentet med mindst et af sine 
medlemmer, kan ansøge om finansiering 
via Den Europæiske Unions almindelige 
budget.  Ansøgninger om finansiering 
skal indgives i overensstemmelse med de 
betingelser, der er offentliggjort af Europa-
Parlamentet. Et europæisk politisk parti 
må ikke befinde sig i en situation, der 
medfører udelukkelse, som defineret i 
finansforordningen.

Or. en

Begrundelse
Registreringen af og den deraf følgende anerkendelse som et politisk parti på EU-niveau på 
den ene side og berettigelsen til at modtage finansiering på den anden side skal holdes adskilt 
og skal behandles forskelligt. Medens registrering som et parti er mulig for en politisk 
alliance bestående af fysiske personer, der er valgt ind i nationale, regionale parlamenter 
eller regionale forsamlinger i mindst en fjerdedel af medlemsstaterne (artikel 3, stk. 1, litra 
b)), bør finansiering kræve en større grad af repræsentativitet.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Finansielle bidrag eller tilskud fra Den 
Europæiske Unions almindelige budget må 
ikke overstige 90 % af et europæisk 
politisk partis årlige tilskudsberettigede 
omkostninger og 95 % af en europæisk 
politisk fonds årlige støtteberettigede 

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

omkostninger som angivet i budgettet. 
Europæiske politiske partier og de 
europæiske politiske fonde, som er 
tilknyttet disse, kan anvende ubrugte EU-
bidrag eller tilskud ydet til dækning af 
tilskudsberettigede udgifter i to 
regnskabsår efter tildelingen. Beløb, der 
ikke er brugt efter udløbet af disse to 
regnskabsår, tilbagebetales i henhold til 
finansforordningen.

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En ansøgning fra en europæisk politisk 
fond skal indeholde fondens årsprogram.

3. En ansøgning fra en europæisk politisk 
fond skal indeholde fondens årsprogram, 
og fonden kan kun ansøge om 
finansiering fra Den Europæiske Unions 
almindelige budget gennem det 
europæiske politiske parti, som den er 
formelt og direkte tilknyttet.

Or. en

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– 15 % fordeles i lige store dele – 10 % fordeles i lige store dele

Or. en

Begrundelse

Partier, der er repræsenteret i Europa-Parlamentet, har en større grad af repræsentativitet 
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sammenlignet med andre (se også ændringsforslag til artikel 12, stk. 1) og bør derfor i større 
omfang drage fordel af finansiering.

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

– 90 % fordeles blandt de 
tilskudsberettigede europæiske politiske 
partier i forhold til deres andel af valgte 
medlemmer til Europa-Parlamentet.

Or. en

Begrundelse

Partier, der er repræsenteret i Europa-Parlamentet, har en større grad af repræsentativitet 
sammenlignet med andre (se også ændringsforslag til artikel 12, stk. 1) og bør derfor i større 
omfang drage fordel af finansiering.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Midler, der ydes til europæiske politiske 
partier via Den Europæiske Unions 
almindelige budget eller fra andre kilder, 
kan bruges til at finansiere de europæiske 
politiske partiers kampagner i forbindelse 
med valg til Europa-Parlamentet, som de 
deltager i, jf. artikel 3, stk. 1, litra d). Med 
de begrænsninger, der er fastlagt i artikel 
18, stk. 1, kan europæiske politiske partier 
støtte individuelle medlemmer eller 
medlemspartier og bidrage til udbredelse 
af oplysninger til borgerne med henblik 
på at øge bevidstheden om vigtige EU-
politiske sager. Når de gør dette, skal de 
overholde reglerne for gennemførelse af 
valgkampagner i de respektive 
medlemsstater, navnlig de regler, der 
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gælder for partier og kandidater og 
omhandler finansiering og begrænsning 
af valgudgifter.

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

Or. en

Begrundelse
De europæiske politiske partier lider under retsusikkerhed med hensyn til, hvad de må gøre i 
europæiske valgkampagner. Det hindrer dem i at udfylde den funktion, som de er blevet tildelt 
i henhold til artikel 10, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 12, stk. 1, i 
Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, nemlig at bidrage "til ... og 
til at udtrykke unionsborgernes vilje".

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag gentages et krav, som Parlamentet stillede i sin beslutning af 6. 
april 2011 (punkt 11). Folkeafstemninger indgår i stadig stigende grad som et element i 
deltagelsesdemokrati i medlemsstaterne. Der er virkelig ingen grund til, at europæiske 
politiske partier og fonde bør udelukkes fra denne type demokratisk proces, når de spørgsmål, 
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det drejer sig om, vedrører Den Europæiske Union. 

Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Europa-Parlamentet udøver kontrol 
med de midler, som de europæiske 
politiske partier og de europæiske politiske 
fonde modtager via andre kilder end Den 
Europæiske Unions budget, samt alle 
udgifter i den forbindelse.

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet bør, foruden Revisionsretten, en ekstern revisor og OLAF, være den 
primære kontrolmyndighed.

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Med henblik herpå kan Europa-
Parlamentet træffe aftale med nationale 
myndigheder om praktiske foranstaltninger 
for at udveksle oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet bør, foruden Revisionsretten, en ekstern revisor og OLAF, være den 
primære kontrolmyndighed.
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BEGRUNDELSE

En udvikling i de europæiske politiske partier er afgørende for at vække den offentlige 
interesse i EU-anliggender. Det er ikke en let opgave at udforme en reformpakke for de 
europæiske politiske partier som et middel til at mobilisere de demokratiske energier hos 
individuelle og organiserede borgere, især på grund af EU's systemiske kompleksitet. Men 
dette kan vendes til en fordel, hvis der sker en tydeliggørelse af de europæiske politiske 
partiers "konstitutive mission" og af, hvordan en informeret og principfast dialog om deres 
politiske udvikling kan fremme udviklingen af en pluralistisk demos. 

Ordføreren er særdeles tilfreds med indførelsen af en specifik og fælles europæisk juridisk 
status under EU-retten for europæiske partier og deres politiske fonde, navnlig på grund af 
den organisatoriske tilnærmelse, som den er ensbetydende med for europæiske politiske 
partier. 
De reformer, som er foreslået i Generalsekretærens rapport 2010, Præsidiets afgørelser af 13. 
december 2011, Giannakous betænkning af 6. april 2011 vedrørende evalueringen af 
anvendelsen af forordning (EF) nr. 2004/2003 som ændret i 2007 om statut for og finansiering 
af politiske partier på europæisk plan og det nye forslag til en forordning for både europæiske 
politiske partier og deres politiske fonde er resultatet af en grundig analyse af den nuværende 
situation og udgør generelt en positiv reaktion på spørgsmål, betænkeligheder og 
bemærkninger omkring de europæiske politiske partier. I udkastet til betænkning er 
forslagene rettet mod organisatorisk ensartethed i de europæiske politiske partier. 

Med hensyn til kriterierne for anerkendelse foreslår ordføreren, at kun nationale eller 
regionale partier bør have ret til at danne et europæisk parti. Med hensyn til dannelse af 
europæiske partier tager statutten for europæiske politiske partier ligeligt hensyn til 
repræsentanter, der er valgt på hhv. europæisk, nationalt og regionalt plan. Muligheden for at 
anerkende regionalt valgte repræsentanter bør derfor bevares, for så vidt angår dannelsen af 
partier, men kun for regioner, der har lovgivningsbeføjelser, og som er blevet indberettet som 
sådanne til Europa-Parlamentet. For at opnå finansiering fra Europa-Parlamentet skal et 
europæisk politisk parti være repræsenteret i Europa-Parlamentet med mindst en MEP. 
Derudover bør man medtage kriteriet om fuldt respekteret internt demokrati og ligestilling i 
forbindelse med sammensætningen og dannelsen af de europæiske politiske partier og internt 
i de dertil knyttede europæiske politiske fonde. Et parti, som ikke opfylder betingelsen om at 
have demokrati internt, kommer ikke på tale i forbindelse med kravet om at være 
repræsenteret i mindst syv medlemsstater. 

Europa-Parlamentet skal hvert år kontrollere, at betingelserne og registreringskriterierne for 
de europæiske politiske partier og deres europæiske politiske fonde er opfyldt. Ordføreren 
mener, at denne kontrol bør gennemføres årligt eller efter en behørigt begrundet anmodning 
fra en fysisk eller juridisk person, og at den mest effektive procedure til det formål vil være 
proceduren med det udvalg i Europa-Parlamentet, der er kompetent med hensyn til 
konstitutionelle anliggender. Dette udvalg tilrettelægger alle eventuelle høringer og afgiver 
sin udtalelse til Europa-Parlamentet senest to måneder efter anmodningen.


