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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie statutu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji 
politycznych
(COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2012)0499),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 224 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję 
(C7-0288/2012),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Komitetu Ekonomicznego-Społecznego z dnia ...1,
– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia...2,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie stosowania 
rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 w sprawie przepisów regulujących partie polityczne 
na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania3,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinie Komisji 
Prawnej, jak również Komisji Budżetowej (A7-0000/2012),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

                                               
1

2

3 Dz.U. C 296 E z 2.10.2012, s. 46.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Unia Europejska ma za zadanie 
funkcjonować zgodnie z zasadą 
„demokracji przedstawicielskiej”, jak 
określono w art. 10 ust. 1 Traktatu o Unii 
Europejskiej,

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Europejskie partie polityczne i 
europejskie fundacje polityczne powinny 
podlegać przepisom materialnym 
określonym w niniejszym rozporządzeniu 
oraz przepisom prawa krajowego państw 
członkowskich, w szczególności państwa 
członkowskiego, w którym mają one swoją 
siedzibę i na potrzeby którego powinny 
one wskazać odpowiednią formę prawną, 
która musi odpowiadać formie osoby 
prawnej uznanej w porządku prawnym 
tego państwa członkowskiego.

(9) Europejskie partie polityczne i 
europejskie fundacje polityczne powinny 
podlegać przepisom materialnym 
określonym w niniejszym rozporządzeniu 
oraz, w sprawach nieuregulowanych lub 
jedynie uregulowanych częściowo w 
niniejszym rozporządzeniu lub w ich 
odpowiednich statutach, przepisom prawa 
krajowego państw członkowskich, w 
szczególności państwa członkowskiego, w 
którym mają one swoją siedzibę.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. proponowana zmiana w art. 4 ust. 1 lit. c).
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Parlament Europejski powinien 
regularnie sprawdzać, czy warunki i 
wymogi w zakresie rejestracji i 
finansowania europejskich partii 
politycznych i europejskich fundacji 
politycznych są nadal spełnione. 
Weryfikacja taka powinna być 
przeprowadzana co roku lub w następstwie 
uzasadnionego wniosku osoby fizycznej 
lub prawnej. Decyzje dotyczące 
poszanowania wartości, na których opiera 
się Unia, powinny być podejmowane 
wyłącznie zgodnie ze specjalnie 
ustanowioną w tym celu procedurą oraz po 
konsultacjach z komitetem niezależnych 
wybitnych osobistości.

(26) Parlament Europejski powinien 
regularnie sprawdzać, czy warunki i 
wymogi w zakresie rejestracji i 
finansowania europejskich partii 
politycznych i europejskich fundacji 
politycznych są nadal spełnione. 
Weryfikacja taka powinna być 
przeprowadzana co roku lub w następstwie 
uzasadnionego i należycie 
udokumentowanego wniosku osoby 
fizycznej lub prawnej. Jeżeli wniosek 
wskazuje na nieprzestrzeganie wartości, 
na których opiera się Unia, Parlament 
Europejski powinien zwrócić się do 
Komisji Spraw Konstytucyjnych o 
wydanie opinii w sprawie takiego zarzutu 
w terminie dwóch miesięcy od jego 
otrzymania i o przeprowadzenie 
wszelkiego odpowiedniego dochodzenia. 
Decyzje dotyczące poszanowania tych 
wartości powinny być podejmowane 
wyłącznie zgodnie ze specjalnie 
ustanowioną w tym celu procedurą.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja właściwa dla sprawdzania wymogów rejestracyjnych powinna być komisją 
Parlamentu Europejskiego właściwą dla spraw konstytucyjnych. Zgłoszona poprawka 
wprowadza najskuteczniejszy sposób sprawdzania i oceny.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „partia polityczna” oznacza 
stowarzyszenie obywateli realizujące cele 

1) „partia polityczna” oznacza 
stowarzyszenie obywateli realizujące cele 
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polityczne, polityczne,, które jest uznane w prawie co 
najmniej jednego państwa członkowskiego 
lub ustanowione zgodnie z tym prawem.

Or. en

Uzasadnienie

Dla zapewnienia, że jedynie partie zgodne z prawem, także w odniesieniu do ich 
wewnętrznego porządku demokratycznego, można brać pod uwagę w warunkach rejestracji. 
Brzmienie identyczne z brzmieniem obowiązującego rozporządzenia (art. 2 ust. 1).

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „europejska fundacja polityczna” 
oznacza podmiot formalnie powiązany z 
europejską partią polityczną, który posiada 
statut zarejestrowany w Parlamencie 
Europejskim zgodnie z warunkami i 
procedurami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu i którego działalność, 
wpisująca się w cele i podstawowe 
wartości Unii Europejskiej, wspiera i 
uzupełnia cele europejskiej partii 
politycznej zwłaszcza poprzez realizację 
jednego lub kilku następujących zadań:

4) „europejska fundacja polityczna” 
oznacza podmiot formalnie i bezpośrednio
powiązany z europejską partią polityczną, 
który posiada statut zarejestrowany w 
Parlamencie Europejskim zgodnie z 
warunkami i procedurami określonymi w 
niniejszym rozporządzeniu i którego 
działalność, wpisująca się w cele i 
podstawowe wartości Unii Europejskiej, 
wspiera i uzupełnia cele europejskiej partii 
politycznej zwłaszcza poprzez realizację 
jednego lub kilku następujących zadań:

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „parlament regionalny” lub
„zgromadzenie regionalne” oznacza organ, 
którego członkowie posiadają regionalny 
mandat wyborczy albo odpowiadają 

5) „parlament regionalny” lub
„zgromadzenie regionalne” oznacza organ
wyposażony w kompetencje prawodawcze 
na podstawie stosowanego doń prawa 
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politycznie przed wybranym 
zgromadzeniem,

krajowego i o którym powiadomiono 
Parlament Europejski;

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na wielorakość regionalnych organów i podmiotów politycznych, których funkcje i 
kompetencje znacznie się różnią, poprawka niniejsza powtarza postulat Parlamentu 
Europejskiego z rezolucji z dnia 6 kwietnia 2011 r. (ust. 14). Celem jest zapewnienie, że 
europejska partia polityczna jest czynnikiem życia politycznego na pewnym szczeblu w 
państwach członkowskich, zanim zostanie zarejestrowana. Ocenę, czy parlamenty lub 
zgromadzenia mieszczą się w tej kategorii, można pozostawić państwom członkowskim.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie dwóch miesięcy od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia i w 
terminie dwóch miesięcy od jakiejkolwiek 
kolejnej zmiany w ich krajowym porządku 
prawnym państwa członkowskie 
powiadamiają Parlament Europejski o 
swoich parlamentach narodowych i ich 
zgromadzeniach regionalnych w 
rozumieniu akapitu pierwszego pkt 5.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jest reprezentowany, w co najmniej 
jednej czwartej państw członkowskich, 
przez członków Parlamentu Europejskiego 
lub w parlamentach narodowych,

b) jest jako taki lub jego partie 
członkowskie są reprezentowane w co 
najmniej jednej czwartej państw 
członkowskich, przez członków 
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regionalnych lub zgromadzeniach 
regionalnych; lub

Parlamentu Europejskiego, członków 
parlamentów narodowych lub członków 
parlamentów lub zgromadzeń
regionalnych; lub

Or. en

Uzasadnienie

Dodano sformułowanie „lub jego partie członkowskie”, jako że z reguły europejska partia 
polityczna nie jest bezpośrednio reprezentowana w parlamentach, ale pośrednio poprzez 
partie krajowe, które do niej należą, jak określono w art. 2 ust. 2 rozporządzenia. Patrz 
również poprawka do art. 2 ust. 5.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) zapewnia reprezentację płci w 
organach wewnętrznych i wspiera parytet 
płci w składzie list wyborczych.

Or. en

Uzasadnienie

Europejskie partie i fundacje polityczne poza realizacją innych wartości i kryteriów, powinny 
wspierać reprezentatywność i równość płci w swoich organach wewnętrznych.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jest powiązana z europejską partią 
polityczną, uznaną zgodnie z warunkami i 
procedurami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu, co potwierdza 
zarejestrowany statut tej partii,

a) jest powiązana formalnie i bezpośrednio
z europejską partią polityczną, uznaną 
zgodnie z warunkami i procedurami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu, 
co potwierdza zarejestrowany statut tej 
partii,
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Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) formę prawną partii, uznaną w 
porządku prawnym państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się jej 
siedziba,

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) poszanowanie i wspieranie równości 
płci w wewnętrznych organach partii i 
wspieranie parytetów płci w składzie list 
wyborczych;

Or. en
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Uzasadnienie

Zob. poprawka do art. 3 ust. 1 lit. e) (nowa).

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Fundacja polityczna może zarejestrować 
swój statut w rejestrze jedynie za 
pośrednictwem europejskiej partii 
politycznej, z którą jest powiązana.

4. Fundacja polityczna może zarejestrować 
swój statut w rejestrze jedynie za 
pośrednictwem europejskiej partii 
politycznej, z którą jest powiązana
formalnie i bezpośrednio.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Parlament Europejski co roku sprawdza, 
czy europejskie partie polityczne i 
europejskie fundacje polityczne nadal 
spełniają warunki i wymagania określone 
w art. 3, 4 i 5.

1. Parlament Europejski co roku sprawdza, 
czy europejskie partie polityczne i 
europejskie fundacje polityczne nadal 
spełniają warunki i wymagania określone 
w art. 3, 4 i 5. Naruszenie przez 
europejską partię polityczną, w tym jej 
członków, lub europejską fundację 
polityczną wartości, na których opiera się 
Unia, można ustalić jedynie zgodnie z ust. 
2.

Or. en

Uzasadnienie

Rutynowy roczny przegląd ze strony Parlamentu obejmuje także poszanowanie wartości 
podstawowych Unii (art. 3 ust. 1 lit. c)). Dlatego Parlament może decydować przy tej okazji, 
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skoro w danym przypadku konieczne będzie zakończenie rejestracji z uwagi na 
nieprzestrzeganie tych wartości. Należy doprecyzować, że o tej najdotkliwszej sankcji można 
zdecydować w procedurze ustanowionej w art. 7 ust. 2, która zapewnia odpowiednie 
gwarancje. 

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed podjęciem decyzji Parlament 
Europejski wysłuchuje przedstawicieli 
danej europejskiej partii politycznej lub 
europejskiej fundacji politycznej i zwraca 
się do komitetu złożonego z niezależnych 
wybitnych osobistości o wydanie opinii na 
ten temat w rozsądnym czasie.

Przed podjęciem decyzji Parlament 
Europejski wysłuchuje przedstawicieli 
danej europejskiej partii politycznej lub 
europejskiej fundacji politycznej i zwraca 
się do swojej komisji właściwej dla spraw 
konstytucyjnych o wydanie w sprawie 
wniosku opinii w terminie dwóch 
miesięcy.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawka do pkt 26 preambuły.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komitet ten składa się z trzech członków; 
Parlament Europejski, Rada i Komisja 
wyznaczają po jednym członku w ciągu 
sześciu miesięcy od zakończenia pierwszej 
po wyborach do Parlamentu 
Europejskiego sesji Parlamentu 
Europejskiego. Sekretariat i finansowanie 
komitetu zapewnia Parlament Europejski.

skreślony

Or. en
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każda osoba fizyczna lub prawna może 
w każdej chwili wystąpić z uzasadnionym 
wnioskiem do Parlamentu Europejskiego o 
sprawdzenie, czy nadal spełnione są jeden 
lub kilka warunków i wymogów, o których 
mowa w ust. 1. Naruszenie przez 
europejską partię polityczną, w tym jej 
członków, lub europejską fundację 
polityczną wartości, na których opiera się 
Unia, można ustalić jedynie zgodnie z ust. 
2.

3. Każda osoba fizyczna lub prawna może 
w każdej chwili wystąpić z uzasadnionym i 
należycie udokumentowanym wnioskiem 
do Parlamentu Europejskiego o 
sprawdzenie, czy nadal spełnione są jeden 
lub kilka warunków i wymogów, o których 
mowa w ust. 1. Naruszenie przez 
europejską partię polityczną, w tym jej 
członków, lub europejską fundację 
polityczną wartości, na których opiera się 
Unia, można ustalić jedynie zgodnie z ust. 
2 niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europejskie partie polityczne i europejskie 
fundacje polityczne posiadają osobowość 
prawną nabywaną w dniu, w którym 
wpisywane są do rejestru zgodnie z art. 6.

Europejskie partie polityczne i europejskie 
fundacje polityczne nabywają osobowość 
prawną na podstawie prawa Unii 
Europejskiej w dniu publikacji w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
decyzji Parlamentu Europejskiego 
wydanej zgodnie z art. 6 ust. 5.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie.
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europejskie partie polityczne i europejskie 
fundacje polityczne mają pełne uznanie 
prawne i pełną zdolność prawną we 
wszystkich państwach członkowskich.

1. Europejskie partie polityczne i 
europejskie fundacje polityczne mają pełną 
zdolność prawną we wszystkich państwach 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Pełna zdolność prawna wiąże się z „uznaniem prawnym”.  

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Europejskiej partii politycznej i 
europejskiej fundacji politycznej 
przysługują wszelkie prawa niezbędne do 
prowadzenia ich działalności, w tym 
prawo do własności ruchomej i 
nieruchomej, chyba że ogranicza je ich 
statut. Jeżeli jest to konieczne do 
prowadzenia ich działalności, mają prawo 
ustanowienia siedziby w jakimkolwiek 
państwie członkowskim i mogą prowadzić 
działalność w krajach trzecich, chyba że w 
ich statutach postanowiono inaczej.

Or. en
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Jeżeli czynności dokonano w imieniu 
europejskiej partii politycznej lub 
europejskiej fundacji politycznej przed 
zarejestrowaniem zgodnie z art. 3 i 6, a 
dana europejska partia polityczna lub 
europejska fundacja polityczna nie 
wywiązuje się z obowiązków wynikających 
z takich czynności, osoby fizyczne, partie 
lub osoby prawne, które tych czynności 
dokonały, odpowiadają za nie wspólnie i 
indywidualnie.

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie w odniesieniu do odpowiedzialności w świetle prawa krajowego przed 
rejestracją europejskiej partii politycznej lub związanej z nią fundacji.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Określenia „europejska partia 
polityczna” i „europejska fundacja 
polityczna” mogą stosować tylko 
polityczne sojusze lub fundacje 
zarejestrowane zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka potrzebna do wzmocnienia pozycji rzeczywistych partii i fundacji europejskich i 
uniknięcia nadużyć.



PR\921653PL.doc 17/25 PE498.012v02-00

PL

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W odniesieniu do kwestii 
nieuregulowanych niniejszym 
rozporządzeniem lub, w przypadku gdy są 
one w nim uregulowane częściowo, w 
odniesieniu do tych aspektów, których ono 
nie obejmuje, europejskie partie polityczne 
i europejskie fundacje polityczne podlegają
krajowym przepisom prawa państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się ich 
siedziba, mającym zastosowanie do formy 
prawnej wskazanej w statutach partii lub 
fundacji. Działania prowadzone przez 
europejskie partie polityczne i europejskie 
fundacje polityczne w innych państwach 
członkowskich podlegają odnośnym 
krajowym przepisom tych państw 
członkowskich.

2. W odniesieniu do kwestii 
nieuregulowanych lub tylko częściowo 
uregulowanych niniejszym 
rozporządzeniem lub ich odpowiednimi 
statutami europejskie partie polityczne i 
europejskie fundacje polityczne podlegają
prawu państwa członkowskiego, w którym 
znajduje się ich siedziba. Działania 
prowadzone przez europejskie partie 
polityczne i europejskie fundacje 
polityczne w innych państwach 
członkowskich podlegają odnośnym 
krajowym przepisom tych państw 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji odwołuje się do przepisów, które stosuje się do formy prawnej wybranej 
przez partię lub fundację w państwie członkowskim ich siedziby. Jest to inne ujęcie koncepcji 
„partii równoległej”, która istnieje na podstawie prawa państwa członkowskiego i prawa 
Unii, co jest niepotrzebne i niewłaściwe (zob. także poprawki do art. 4 ust. 1c i art. 11 ust. 4).

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Postępowanie likwidacyjne, 
postępowanie upadłościowe, zaprzestanie 
płatności i podobne postępowania 
regulowane są przepisami prawnymi 
mającymi zastosowanie do formy prawnej, 
o której mowa w statutach europejskiej

4. Postępowanie likwidacyjne, 
postępowanie upadłościowe, zaprzestanie 
płatności i podobne postępowania 
regulowane są przepisami prawnymi 
mającymi zastosowanie do partii 
politycznej lub fundacji politycznej w 
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partii politycznej lub europejskiej fundacji 
politycznej, w państwie członkowskim, w 
którym mają one swoją siedzibę.

państwie członkowskim, w którym
europejska partia polityczna lub 
europejska fundacja polityczna ma swoją 
siedzibę.

Or. en

Uzasadnienie

Uzupełnienie art. 10 zmienionego w odniesieniu do procedur, które mają być stosowane w 
uprzednio określonym miejscu.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejska partia polityczna 
zarejestrowana zgodnie z warunkami i 
procedurami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu, która reprezentowana jest 
w Parlamencie Europejskim przez co 
najmniej jednego ze swych członków, i 
która nie znajduje się w jednej z sytuacji 
wykluczenia, o których mowa w art. [93] 
rozporządzenia finansowego, może 
ubiegać się o finansowanie z budżetu 
ogólnego Unii Europejskiej, zgodnie z 
warunkami określonymi przez Parlament 
Europejski w zaproszeniu do [składania 
wniosków o wkład].

1. Europejska partia polityczna 
zarejestrowana zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, reprezentowana w co 
najmniej jednej czwartej państw 
członkowskich przez partie polityczne w 
rozumieniu art. 2 pkt 1 oraz w
Parlamencie Europejskim przez co 
najmniej jednego ze swych członków, 
może ubiegać się o finansowanie z budżetu 
ogólnego Unii Europejskiej. Wnioski o 
finansowanie składa się zgodnie z 
warunkami określonymi przez Parlament 
Europejski  Europejska partia polityczna 
nie może znajdować się w sytuacji 
wykluczenia określonej w rozporządzeniu 
finansowym.

Or. en

Uzasadnienie

Rejestrację partii politycznej i jej uznanie jako takiej na szczeblu Unii z jednej strony oraz 
kwalifikowalność do finansowania z drugiej strony należy rozróżniać i traktować w odmienny 
sposób. O ile rejestracja jako partii jest możliwa w przypadku sojuszu politycznego 
składającego się z osób fizycznych zasiadających w parlamentach narodowych lub 
regionalnych czy też w zgromadzeniach regionalnych w co najmniej jednej czwartej państw 
członkowskich (art. 3 ust. 1 lit. b), finansowanie powinno wymagać wyższego stopnia 
reprezentatywności.
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wkłady finansowe lub dotacje z budżetu 
ogólnego Unii Europejskiej nie mogą 
przekroczyć 90% rocznych, podlegających 
zwrotowi wydatków europejskiej partii 
politycznej i 95% rocznych kosztów 
kwalifikowalnych wskazanych w budżecie 
europejskiej fundacji politycznej. 
Europejskie partie polityczne mogą
wykorzystać wszelką niewykorzystaną 
część przyznanego wkładu UE na pokrycie 
podlegających zwrotowi wydatków w 
ciągu następnych dwóch lat budżetowych 
od jego przyznania. Kwoty 
niewykorzystane po upływie tych dwóch 
lat budżetowych podlegają zwrotowi 
zgodnie z rozporządzeniem finansowym.

4. Wkłady finansowe lub dotacje z budżetu 
ogólnego Unii Europejskiej nie mogą 
przekroczyć 90% rocznych, podlegających 
zwrotowi wydatków europejskiej partii 
politycznej i 95% rocznych kosztów 
kwalifikowalnych wskazanych w budżecie 
europejskiej fundacji politycznej. 
Europejskie partie polityczne i powiązane z 
nimi europejskie fundacje polityczne
mogą wykorzystać wszelką 
niewykorzystaną część przyznanego 
wkładu lub dotacji UE na pokrycie 
podlegających zwrotowi wydatków w 
ciągu następnych dwóch lat budżetowych 
od jego przyznania. Kwoty 
niewykorzystane po upływie tych dwóch 
lat budżetowych podlegają zwrotowi 
zgodnie z rozporządzeniem finansowym.

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Europejska fundacja polityczna załącza 
do wniosku swój roczny program prac.

3. Europejska fundacja polityczna załącza 
do wniosku swój roczny program prac i 
może ubiegać się o finansowanie 
z budżetu ogólnego Unii Europejskiej 
jedynie za pośrednictwem europejskiej 
partii politycznej, z którą jest formalnie i 
bezpośrednio powiązana.

Or. en
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 15 % jest dzielone w równych częściach, – 10 % jest dzielone w równych częściach,

Or. en

Uzasadnienie

Partie reprezentowane w Parlamencie Europejskim mają wyższy stopień reprezentatywności 
w porównaniu do innych (zob. także poprawkę do art. 12 ust. 1) i dlatego powinny korzystać z 
wyższego finansowania.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 85% jest dzielone między europejskie 
partie polityczne będące beneficjentami 
proporcjonalnie do liczby członków 
wybranych do Parlamentu Europejskiego.

– 90% jest dzielone między europejskie 
partie polityczne będące beneficjentami 
proporcjonalnie do liczby członków 
wybranych do Parlamentu Europejskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Partie reprezentowane w Parlamencie Europejskim mają wyższy stopień reprezentatywności 
w porównaniu do innych (zob. także poprawkę do art. 12 ust. 1) i dlatego powinny korzystać z 
wyższego finansowania.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Finansowanie europejskich partii 1. Finansowanie europejskich partii 
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politycznych z budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej lub jakiegokolwiek innego 
źródła może być wykorzystywane do 
finansowania kampanii prowadzonych 
przez europejskie partie polityczne w 
kontekście wyborów do Parlamentu 
Europejskiego, w których uczestniczą one 
zgodnie z wymogiem określonym w art. 3 
ust. 1 lit. d).

politycznych z budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej lub jakiegokolwiek innego 
źródła może być wykorzystywane do 
finansowania kampanii prowadzonych 
przez europejskie partie polityczne w 
kontekście wyborów do Parlamentu 
Europejskiego, w których uczestniczą one 
zgodnie z wymogiem określonym w art. 3 
ust. 1 lit. d). Z zastrzeżeniem ograniczeń 
ustanowionych w art. 18 ust. 1 
europejskie partie polityczne mogą 
wspierać poszczególnych członków lub 
poszczególne partie członkowskie oraz 
przyczyniać się do publicznego 
upowszechniania informacji dla 
zwiększenia wiedzy o istotnych sprawach z 
dziedziny polityki europejskiej. Muszą 
przy tym przestrzegać zasad prowadzenia 
kampanii wyborczych w danych 
państwach członkowskich, zwłaszcza 
przepisów stosowanych do partii i 
kandydatów w odniesieniu do 
finansowania i ograniczeń wydatków na 
wybory.

Zgodnie z art. 8 Aktu dotyczącego 
wyborów przedstawicieli do Parlamentu 
Europejskiego w powszechnych wyborach 
bezpośrednich, finansowanie i 
ograniczanie wydatków wyborczych dla 
wszystkich partii i kandydatów w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego 
określają przepisy krajowe poszczególnych 
państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Europejskie partie polityczne borykają się z niepewnością prawną co do tego, jakie mają 
możliwości działania w europejskich kampaniach wyborczych. Utrudnia im to realizację 
funkcji, którą przyznaje im art. 10 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej i art. 12 ust. 2 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej, czyli „przyczyniania się do (…) wyrażania woli 
obywateli Unii”.
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Finansowania europejskich partii 
politycznych i europejskich fundacji 
politycznych z budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej lub z jakiegokolwiek innego 
źródła nie wykorzystuje się do 
finansowania krajowych, regionalnych lub 
lokalnych kampanii referendalnych.

3. Finansowania europejskich partii 
politycznych i europejskich fundacji 
politycznych z budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej lub z jakiegokolwiek innego 
źródła nie wykorzystuje się do 
finansowania krajowych, regionalnych lub 
lokalnych kampanii referendalnych, chyba 
że przedmiotowe referenda dotyczą spraw 
Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka powtarza postulat Parlamentu z rezolucji z 6 kwietnia 2011 r. (ust. 11). Referenda 
w coraz większym stopniu są elementami demokracji uczestniczącej w państwach 
członkowskich. Nie ma powodu, by europejskie partie i fundacje polityczne były wykluczone z 
tego rodzaju procesów demokratycznych, o ile ich przedmiotem są sprawy Unii Europejskiej. 

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwe organy krajowe państwa 
członkowskiego, w którym europejskie 
partie polityczne i europejskie fundacje 
polityczne mają swoją siedzibę, zgodnie z 
art. 10 ust. 2 sprawują kontrolę nad 
finansowaniem pochodzącym ze źródeł 
innych niż budżet Unii Europejskiej oraz 
wszystkimi wydatkami. Taka kontrola 
sprawowana jest we współpracy z 
Parlamentem Europejskim i właściwymi 
organami krajowymi w innych państwach 
członkowskich.

3. Parlament Europejski sprawuje 
kontrolę nad finansowaniem 
otrzymywanym przez europejskie partie 
polityczne i europejskie fundacje 
polityczne, a pochodzącym ze źródeł 
innych niż budżet Unii Europejskiej, oraz
nad wszystkimi wynikłymi stąd
wydatkami.

Or. en
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Uzasadnienie

Niezależnie od Trybunału Obrachunkowego, audytu zewnętrznego i OLAF, Parlament 
Europejski powinien być główną instytucją kontrolną.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organy krajowe i Parlament Europejski
uzgadniają praktyczne ustalenia na 
potrzeby wymiany informacji dotyczących 
europejskich partii politycznych i 
europejskich fundacji politycznych.

W tym celu Parlament Europejski może 
uzgodnić z organami krajowymi
praktyczne ustalenia na potrzeby wymiany 
informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Niezależnie od Trybunału Obrachunkowego, audytu zewnętrznego i OLAF, Parlament 
Europejski powinien być główną instytucją kontrolną.
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UZASADNIENIE

Rozwój europejskich partii politycznych ma decydujące znaczenie dla zwiększenia 
zainteresowania opinii publicznej sprawami UE. Tworzenie ram pakietu reform dotyczących 
europejskich partii politycznych jako narzędzia wyzwalania energii demokratycznej jednostek 
i zorganizowanych obywateli nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza ze względu na 
systemiczną złożoność UE. Można stąd jednak wyciągnąć korzyści, pod warunkiem że 
zostanie sprecyzowana „misja założycielska” europejskich partii politycznych oraz sposób, w 
jaki rzeczowy i zasadniczy dialog na temat ich rozwoju politycznego może ułatwić 
wyłonienie się pluralistycznego demosu.

Sprawozdawczyni z prawdziwym zadowoleniem przyjmuje utworzenie specjalnej, jednolitej 
europejskiej formy prawnej dla europejskich partii politycznych i ich fundacji politycznych, 
zwłaszcza ze względu na konwergencję organizacyjną europejskich partii politycznych.

Reformy zaproponowane przez sekretarza generalnego w sprawozdaniu z 2010 r., decyzje 
Prezydium z 13 grudnia 2011 r., sprawozdanie Marietty Giannakou z 6 kwietnia 2011 r. w 
sprawie oceny stosowania poprzedniego rozporządzenia 2004/2003 zmienionego w 2007 r. 
oraz nowy wniosek dotyczący rozporządzenia zarówno dla europejskich partii politycznych, 
jak i ich fundacji politycznych, wzięły się z gruntownej analizy obecnej sytuacji i stanowią 
ogólnie pozytywną odpowiedź na pytania, wątpliwości i uwagi europejskich partii 
politycznych. Propozycje zawarte w projekcie sprawozdania są ukierunkowane na jednolitość 
organizacyjną europejskich partii politycznych. 

Co do kryteriów uznawania partii, sprawozdawczyni proponuje, by jedynie partie krajowe i 
regionalne były uprawnione do zakładania partii europejskiej. W kwestii utworzenia partii 
europejskiej europejski statut partii w równym stopniu uwzględnia osoby sprawujące mandat 
na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym. Możliwość uznawania osób sprawujących 
mandat na szczeblu regionalnym powinna zostać utrzymana do celów tworzenia partii, lecz 
jedynie w odniesieniu do regionów mających uprawnienia prawodawcze, o których 
powiadomiono Parlament Europejski. Aby uzyskać finansowanie od Parlamentu 
Europejskiego, europejska partia polityczna musi być reprezentowana w Parlamencie 
Europejskim przez przynajmniej jednego posła. Ponadto należy wziąć pod uwagę kryteria 
pełnego przestrzegania demokracji wewnętrznej i równości płci w składzie i strukturze 
europejskich partii politycznych i związanych z nimi europejskich fundacji politycznych. 
Partia niespełniająca warunku demokracji wewnętrznej nie spełniałaby warunku bycia 
reprezentowaną w co najmniej siedmiu państwach członkowskich. 

Parlament Europejski ma co roku sprawdzać warunki i kryteria rejestracji europejskich partii 
politycznych i ich europejskich fundacji politycznych. Sprawozdawczyni uważa, że ta 
weryfikacja powinna być przeprowadzana co roku lub na uzasadniony wniosek osoby 
fizycznej lub prawnej oraz że procedura najskuteczniej będzie prowadzona w komisji 
Parlamentu Europejskiego właściwej dla spraw konstytucyjnych. Komisja ta ma organizować 
w tym celu wszelkie wysłuchania i wydawać opinię dla Parlamentu Europejskiego w terminie 
dwóch miesięcy od złożenia wniosku.
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