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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων 
και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων
(COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2012)0499),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 224 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0288/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που 
εκδόθηκε στις ...1,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, που εκδόθηκε στις ...2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Απριλίου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 όσον αφορά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση 
των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Προϋπολογισμών 
(A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 .
2 .



PE498.012v02-00 6/26 PR\921653EL.doc

EL

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να 
λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή της 
αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε την τροπολογία στο άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο γ.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(26) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει 
να ελέγχει τακτικά ότι εξακολουθούν να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις και οι 
απαιτήσεις που σχετίζονται με την 
καταχώριση και τη χρηματοδότηση των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων ή των 
ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων.
Ο εν λόγω έλεγχος θα πρέπει να 
διενεργείται σε ετήσια βάση ή κατόπιν
δικαιολογημένου και δεόντως
αιτιολογημένου αιτήματος οποιουδήποτε 
φυσικού ή νομικού προσώπου. Όταν με το 
αίτημα αυτό υποστηρίζεται ότι δεν 
τηρήθηκαν οι αξίες επί των οποίων 
ερείδεται η Ένωση, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο οφείλει να καλέσει την 
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων να 
γνωμοδοτήσει επί του ισχυρισμού αυτού 
εντός δύο μηνών από την παραλαβή του 
αιτήματος, και να διεξαγάγει όλες τις 
ενδεικνυόμενες έρευνες. Οι αποφάσεις που 
σχετίζονται με τον σεβασμό των αξιών
αυτών θα πρέπει να λαμβάνονται μόνον 
σύμφωνα με διαδικασία ειδικά 
σχεδιασμένη για τον σκοπό αυτό.

Or. en

Αιτιολόγηση
Αρμόδια επιτροπή για τον έλεγχο των απαιτήσεων καταχώρισης θα πρέπει να είναι η αρμόδια 
για τις συνταγματικές υποθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  Η προτεινόμενη τροπολογία 
θεσπίζει τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο ελέγχου και αξιολόγησης.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «πολιτικό κόμμα»: ένωση πολιτών η (1) «πολιτικό κόμμα»: ένωση πολιτών η 
οποία επιδιώκει πολιτικούς σκοπούς και η 
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οποία επιδιώκει πολιτικούς σκοπούς· οποία είτε αναγνωρίζεται από την έννομη 
τάξη τουλάχιστον ενός κράτους μέλους  
είτε ιδρύεται σύμφωνα με αυτή,

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μόνο τα νομικώς αποδεκτά κόμματα, ακόμη και όσον αφορά 
την εσωτερική δημοκρατική δομή τους, μπορούν να λαμβάνονται υπόψη σχετικά με τις 
προϋποθέσεις της καταχώρισης. Η παρούσα διατύπωση είναι ταυτόσημη με εκείνη του 
ισχύοντος κανονισμού (Άρθρο 2 παράγραφος 1).

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα»: 
οντότητα η οποία συνδέεται επίσημα με 
ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, διαθέτει 
καταστατικό καταχωρισμένο στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που 
θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό, και 
η οποία, μέσω των δραστηριοτήτων της, 
στο πλαίσιο των σκοπών και των 
θεμελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στηρίζει και συμπληρώνει τους 
στόχους του ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος επιτελώντας ένα ή περισσότερα 
από τα ακόλουθα καθήκοντα:

(4) «ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα»: 
οντότητα η οποία συνδέεται επίσημα και 
άμεσα με ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, 
διαθέτει καταστατικό καταχωρισμένο στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που 
θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό, και 
η οποία, μέσω των δραστηριοτήτων της, 
στο πλαίσιο των σκοπών και των 
θεμελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στηρίζει και συμπληρώνει τους 
στόχους του ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος επιτελώντας ένα ή περισσότερα 
από τα ακόλουθα καθήκοντα:

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

«περιφερειακή συνέλευση»: όργανο το 
οποίο διαθέτει νομοθετικές εξουσίες 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία που 
εφαρμόζεται σε αυτό και το οποίο 
κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, 

Or. en

Αιτιολόγηση
Λαμβάνοντας υπόψη την πληθώρα των περιφερειακών πολιτικών σωμάτων και οντοτήτων με 
καθήκοντα και εξουσίες που διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους, η παρούσα τροπολογία 
επαναλαμβάνει ένα αίτημα που υπέβαλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 6ης 
Απριλίου 2011 (παράγραφος 14). Ο σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι ένα ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα αποτελεί παράγοντα της πολιτικής ζωής των κρατών μελών σε ένα ορισμένο επίπεδο 
προτού καταχωριστεί. Η εκτίμηση του κατά πόσο τα κοινοβούλια ή οι συνελεύσεις εμπίπτουν σε 
αυτή την κατηγορία μπορεί να ανατεθεί στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού και εντός δύο 
μηνών από κάθε μεταγενέστερη αλλαγή 
στην εθνική έννομη τάξη τους, τα κράτη 
μέλη  ενημερώνουν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με τα περιφερειακά 
τους κοινοβούλια και τις περιφερειακές 
τους συνελεύσεις κατά την έννοια της 
παραγράφου 1 σημείο 5.  

Or. en
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Τροπολογία 8

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) αυτός ή τα κόμματα που τον 
συναποτελούν πρέπει να εκπροσωπούνται, 
τουλάχιστον στο ένα τέταρτο των κρατών 
μελών, από βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή από μέλη εθνικών 
κοινοβουλίων, ή από μέλη περιφερειακών 
κοινοβούλιων ή συνελεύσεων ή

Or. en

Αιτιολόγηση
Η φράση «τα κόμματα που τον συναποτελούν» προστέθηκε επειδή τις περισσότερες φορές το 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα δεν εκπροσωπείται απευθείας στα κοινοβούλια αλλά έμμεσα μέσω 
των εθνικών κομμάτων που ανήκουν σε αυτό, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του 
παρόντος κανονισμού.  Βλέπε επίσης τροπολογία στο άρθρο 2, παράγραφος 5.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) πρέπει να διασφαλίζει την 
εκπροσώπηση των φύλων στα εσωτερικά 
του όργανα και να προωθεί την ισότητα 
των φύλων κατά τη συγκρότηση των 
εκλογικών συνδυασμών.

Or. en

Αιτιολόγηση
Είναι σημαντικό για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα, μεταξύ άλλων αρχών και 
κριτηρίων, να προωθούν την αντιπροσωπευτικότητα και την ισότητα των φύλων στα εσωτερικά 
τους όργανα.
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πρέπει να συνδέεται με ένα ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα αναγνωρισμένο σύμφωνα 
με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες 
που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό, 
όπως πιστοποιείται από το καταχωρισμένο 
καταστατικό του εν λόγω κόμματος·

α) πρέπει να συνδέεται επίσημα και άμεσα
με ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα 
αναγνωρισμένο σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που 
θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό, 
όπως πιστοποιείται από το καταχωρισμένο 
καταστατικό του εν λόγω κόμματος·

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση
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.
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση
Βλέπε την τροπολογία στο άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο ε (νέο).

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελέγχει σε 
ετήσια βάση ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα εξακολουθούν να πληρούν τις 
προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στα άρθρα 3, 4 και 5. Η μη 
τήρηση των αξιών επί των οποίων 
ερείδεται η Ένωση από ένα ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα, συμπεριλαμβανομένων 
των μελών του, ή από ένα ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα μπορεί να διαπιστωθεί 
μόνον επί τη βάσει της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την ισχύουσα διατύπωση, ο συνήθης ετήσιος έλεγχος του Κοινοβουλίου καλύπτει 
επίσης τη τήρηση των βασικών αξιών της Ένωσης (Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ)) 
Συνεπώς στην περίπτωση αυτή το Κοινοβούλιο θα μπορούσε, ενδεχομένως, να αποφασίσει τη 
διαγραφή από το μητρώο λόγω μη τήρησης των αξιών αυτών. Πρέπει να είναι σαφές ότι η 
σοβαρότατη αυτή κύρωση μπορεί να αποφασίζεται μόνο μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται 
στο άρθρο 7 παράγραφος 2 το οποίο παρέχει κατάλληλες διασφαλίσεις.  

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Προτού λάβει την απόφασή του, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί σε 
ακρόαση τους εκπροσώπους του εν λόγω 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή του εν 
λόγω ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος και 
ζητεί από την αρμόδια για τις 
συνταγματικές υποθέσεις επιτροπή του να 
γνωμοδοτήσει εντός δύο μηνών από την 
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εύλογης προθεσμίας. υποβολή της αίτησης.

Or. en

Αιτιολόγηση
Βλέπε τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 26.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
δύναται, ανά πάσα στιγμή, να υποβάλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
αιτιολογημένο αίτημα ελέγχου της 
συνεχούς τήρησης των προϋποθέσεων και 
των απαιτήσεων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

Παράβαση των αξιών επί των οποίων 
ερείδεται η Ένωση από ένα ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα, συμπεριλαμβανομένων 

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

πολιτικό κόμμα, συμπεριλαμβανομένων 
των μελών του, ή από ένα ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα μπορεί να διαπιστωθεί 
μόνον επί τη βάσει της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και το 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα αποκτούν
νομική προσωπικότητα δυνάμει της 
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
από την ημερομηνία της δημοσίευσης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης της απόφασης που 
έχει εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Clarification

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση
Η πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα προϋποθέτει τη «νομική αναγνώριση».  
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εφόσον δεν προβλέπονται 
περιορισμοί από το καταστατικό τους, το 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και το 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα διαθέτουν 
όλα τα απαραίτητα δικαιώματα 
προκειμένου να διεξαγάγουν τις 
δραστηριότητές τους, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
κυριότητας κινητής και ακίνητης 
περιουσίας. Εφόσον είναι απαραίτητο για 
τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων τους, 
δικαιούνται να εγκαθίστανται σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος και μπορούν 
να ασκούν δραστηριότητες σε τρίτες 
χώρες, εκτός εάν περιορίζονται από το 
καταστατικό τους.

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Εά έχουν τελεστεί πράξεις επ’ ονόματι 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή 
ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος προτού 
αυτό καταχωριστεί σύμφωνα με τά άρθρα 
3 και 6, και το εν λόγω ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα δεν αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τις πράξεις αυτές, τα 
φυσικά πρόσωπα, κόμματα ή νομικές 
οντότητες που εκτέλεσαν τις εν λόγω 
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πράξεις ευθύνονται από κοινού και εις 
ολόκληρον για αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζει την κατάσταση σχετικά με την ευθύνη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία προτού 
καταχωριστεί ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το συνδεδεμένο με αυτό ίδρυμα.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Οι ονομασίες «ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα» και «ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα» μπορούν να χρησιμοποιούνται 
μόνο από πολιτικούς συνασπισμούς ή 
ιδρύματα που έχουν καταχωριστεί 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να ενισχύεται  η θέση των γνήσιων ευρωπαϊκών κομμάτων και ιδρυμάτων και 
να προλαμβάνονται οι καταχρήσεις.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

διέπονται από τη συναφή εθνική 
νομοθεσία των εν λόγω κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η πρόταση της Επιτροπής αναφέρεται στις διατάξεις που εφαρμόζονται, στο κράτος μέλος στο 
οποίο βρίσκεται ή έδρα του κόμματος ή του ιδρύματος, επί της νομικής μορφής που έχει 
επιλέξει το κόμμα ή το ίδρυμα. Αυτό αποτελεί άλλη μια έκφραση της έννοιας του «παράλληλου 
κόμματος» η οποία υφίσταται, αν και όχι υποχρεωτικά και κατ’ αντιστοιχία, στο δίκαιο κράτους 
μέλους και στο δίκαιο της ΄Ενωσης (βλέπε επίσης τροπολογίες στα άρθρα 4 (1γ) και 11(4)).

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η λύση, η αφερεγγυότητα, η παύση 
πληρωμών και άλλες παρόμοιες 
διαδικασίες διέπονται από τις νομικές 
διατάξεις που ισχύουν για τα  πολιτικά 
κόμματα ή τα πολιτικά ιδρύματα στο 
κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η έδρα 
του εκάστοτε ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος  ή ευρωπαϊκού πολιτικού 
ιδρύματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμπληρώνει το άρθρο 10 όπως τροποποιήθηκε σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να 
εφαρμοστούν σε προκαθορισμένο τόπο.
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Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση
Η καταχώριση και η εξ' αυτής αναγνώριση πολιτικού κόμματος στο επίπεδο της Ένωσης πρέπει 
να διακρίνεται και να αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο από την επιλεξιμότητα για 
χρηματοδότηση.  Ενώ ένας πολιτικός συνασπισμός είναι δυνατόν να καταχωριστεί ως κόμμα 
εάν αποτελείται από φυσικά πρόσωπα που κατέχουν έδρα σε εθνικό, περιφερειακό κοινοβούλιο 
ή περιφερειακή συνέλευση στο ένα τέταρτο τουλάχιστον των κρατών μελών(Άρθρο 3 
παράγραφος 1 στοιχείο β), η χρηματοδότηση πρέπει να απαιτεί μεγαλύτερο βαθμό 
αντιπροσωπευτικότητας.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα 
περιλαμβάνει στην αίτησή του το ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας του.

3. Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα 
περιλαμβάνει στην αίτησή του το ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας του και μπορεί να 
υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης από 
τον γενικό προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνον μέσω του 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος με το 
οποίο συνδέεται επίσημα και άμεσα.

Or. en
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Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– 15 % κατανέμεται ισομερώς, – 10 % κατανέμεται ισομερώς,

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κόμματα που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτουν υψηλότερο βαθμό 
αντιπροσωπευτικότητας σε σύγκριση με τα λοιπά κόμματα (βλέπε επίσης τροπολογία στο άρθρο 
12 παράγραφος 1) και θα πρέπει συνεπώς να επωφελούνται από μεγαλύτερη χρηματοδότηση.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

– 90 % κατανέμεται μεταξύ των 
δικαιούχων ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων, αναλογικά προς το ποσοστό 
των εκλεγμένων βουλευτών τους στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κόμματα που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτουν υψηλότερο βαθμό 
αντιπροσωπευτικότητας σε σύγκριση με τα λοιπά κόμματα (βλέπε επίσης τροπολογία στο άρθρο 
12 παράγραφος 1) και θα πρέπει συνεπώς να επωφελούνται από μεγαλύτερη χρηματοδότηση.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η χρηματοδότηση ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων από τον γενικό 

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

προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
από οποιαδήποτε άλλη πηγή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση 
εκστρατειών, οι οποίες διεξάγονται από τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα στο πλαίσιο 
των εκλογών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις οποίες λαμβάνουν 
μέρος όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 στοιχείο δ). Υπό την 
επιφύλαξη των περιορισμών που 
προβλέπονται στο άρθρο 18 παράγραφος 
1, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα 
μπορούν να υποστηρίζουν μεμονωμένα 
μέλη ή κόμματα-μέλη και να συμβάλλουν 
στη διάδοση πληροφοριών στο κοινό 
προκειμένου να αυξηθεί η 
ευαισθητοποίηση επί σημαντικών 
θεμάτων ευρωπαϊκής πολιτικής.  Εν 
προκειμένω, θα πρέπει να τηρούν τους 
κανόνες που διέπουν τη διεξαγωγή των 
προεκλογικών εκστρατειών στα οικεία 
κράτη μέλη, κυρίως τους κανόνες που 
εφαρμόζονται στα κόμματα και στους 
υποψήφιους όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση και τον περιορισμό των 
εκλογικών δαπανών.

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

Or. en

Αιτιολόγηση
Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα πάσχουν από έλλειψη ασφάλειας δικαίου όσον αφορά το τι 
επιτρέπεται να πράττουν κατά τις ευρωπαϊκές προεκλογικές εκστρατείες. Αυτό τα εμποδίζει να 
εκπληρώνουν το καθήκον που τους αναθέτουν το άρθρο 10 παράγραφος 4 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 12 παράγραφος 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήτοι «να συμβάλλουν ... στην έκφραση της βούλησης 
των πολιτών της Ένωσης».
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Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναλαμβάνει αίτημα που υπέβαλε το Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του 
της 6ης Απριλίου 2011 (παράγραφος 11). Τα δημοψηφίσματα αποτελούν όλο και περισσότερο 
στοιχεία συμμετοχικής δημοκρατίας στα κράτη μέλη. Δεν υπάρχει πράγματι κανένας λόγος να 
εξαιρούνται τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα από αυτό το είδος δημοκρατικής 
διαδικασίας εφόσον τα διακυβευόμενα ζητήματα σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασκεί
έλεγχο επί της χρηματοδότησης η οποία 
λαμβάνεται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα από πηγές εκτός του 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
και εφ’ όλων των σχετικών δαπανών.
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Κοινοβούλιο και τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές σε άλλα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πέρα από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αποτελεί εξωτερικό 
ελεγκτή και η OLAF, τη κύρια ελεγκτική αρχή.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Για το σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο  μπορεί να συμφωνεί με τις 
εθνικές αρχές πρακτικές ρυθμίσεις για την 
ανταλλαγή πληροφοριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πέρα από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αποτελεί εξωτερικό 
ελεγκτή και η OLAF, τη κύρια ελεγκτική αρχή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων είναι καθοριστική προκειμένου να κινηθεί 
το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για τα ζητήματα της ΕΕ. Η σχεδίαση μιας 
μεταρρυθμιστικής δέσμης για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ως μέσου κινητοποίησης της 
δημοκρατικής ενέργειας των πολιτών σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο δεν είναι εύκολη 
υπόθεση, αν μη τι άλλο λόγω της συστημικής πολυπλοκότητας της ΕΕ. Τούτο όμως μπορεί 
να μετατραπεί σε πλεονέκτημα, αν αποσαφηνιστούν η «καταστατική αποστολή» των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ο τρόπος με τον οποίο ένας τεκμηριωμένος διάλογος 
αρχών σχετικά με την πολιτική τους ανάπτυξη μπορεί να διευκολύνει την ανάδειξη ενός 
πολυμερούς δήμου.

Η εισηγήτρια τάσσεται ένθερμα υπέρ της θέσπισης, δυνάμει του ενωσιακού δικαίου,  ειδικού 
και ενιαίου ευρωπαϊκού νομικού καθεστώτος για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
πολιτικά τους ιδρύματα, ιδιαίτερα όσον αφορά την οργανωτική σύγκλιση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων. 
Οι μεταρρυθμίσεις που προτείνονται στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα του 2010, στις 
αποφάσεις του Προεδρείου της 13ης Δεκεμβρίου 2011, στην έκθεση Γιαννάκου της 6ης

Απριλίου 2011 σχετικά με την αξιολόγηση της εφαρμογής του προηγούμενου κανονισμού 
2004/2003 όπως τροποποιήθηκε το 2007, και η νέα πρόταση κανονισμού τόσο για τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα όσο και τα πολιτικά τους ιδρύματα, αποτελούν προϊόν 
διεξοδικής ανάλυσης της τρέχουσας κατάστασης και δίνουν μια γενικά θετική απάντηση στα 
ερωτήματα, τις ανησυχίες και τις παρατηρήσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων.  Οι 
προτάσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο έκθεσης προσανατολίζονται σε μια οργανωτική 
ομοιομορφία των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. 

Όσον αφορά τα κριτήρια αναγνώρισης, η εισηγήτρια προτείνει να έχουν μόνο εθνικά ή 
περιφερειακά κόμματα δικαίωμα ίδρυσης ευρωπαϊκού κόμματος. Στο καταστατικό των 
ευρωπαϊκών κομμάτων, για ίδρυση ευρωπαϊκού κόμματος, λαμβάνονται εξίσου υπόψη οι 
εκλεγμένοι εκπρόσωποι σε ευρωπαϊκό, σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο.  Συνεπώς, 
πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα αναγνώρισης περιφερειακών εκλεγμένων εκπροσώπων 
για τη συγκρότηση κομμάτων, αλλά μόνο για περιφέρειες με νομοθετικές εξουσίες που έχουν 
κοινοποιηθεί ως τέτοιες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προκειμένου ένα ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα να χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 
έναν βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα 
κριτήρια του πλήρους σεβασμού της εσωτερικής δημοκρατίας και της ισότητας των φύλων 
στη σύνθεση και τη συγκρότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και εντός των 
ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων που συνδέονται με τα κόμματα αυτά. Κόμμα που δεν 
πληροί την προϋπόθεση της εσωτερικής δημοκρατίας δεν  λαμβάνεται υπόψη για την 
απαίτηση εκπροσώπησης σε επτά τουλάχιστον κράτη μέλη.  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελέγχει ετησίως τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια καταχώρισης 
των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων  και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων που 
συνδέονται με τα κόμματα αυτά. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι ο έλεγχος αυτός πρέπει να 
διεξάγεται ετησίως ή κατόπιν δικαιολογημένου και δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος 
οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και ότι η πλέον αποτελεσματική διαδικασία θα 
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ήταν εκείνη της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι αρμόδια για τις 
συνταγματικές υποθέσεις. Η εν λόγω επιτροπή οργανώνει κάθε ακρόαση που απαιτείται για 
το σκοπό αυτό και γνωμοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός δύο μηνών από την 
υποβολή της αίτησης.


