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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om stadgar för och 
finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser
(COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2012)0499),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 224 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0288/2012),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
...1,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den ...2,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av sin resolution av den 6 april 2011 om tillämpningen av förordning (EG) 
nr 2004/2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå3,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandena 
från utskottet för rättsliga frågor och budgetutskottet (A7-0000/2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1

2

3 EUT C 296 E, 2.10.2012, s. 46.
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Europeiska unionens sätt att fungera 
måste bygga på principen om 
representativ demokrati i enlighet med 
artikel 10.1 i fördraget om Europeiska 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 4.1 c.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Europaparlamentet bör regelbundet (26) Europaparlamentet bör regelbundet 



PR\921653SV.doc 7/24 PE498.012v02-00

SV

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

kontrollera att de villkor och krav som 
ställts i samband med registrering och 
finansiering av europeiska politiska partier 
eller stiftelser även fortsättningsvis är 
uppfyllda. Kontrollerna bör göras årligen 
eller på motiverad och välgrundad begäran 
från en fysisk eller juridisk person. Om en 
sådan begäran innehåller ett påstående 
om underlåtenhet att respektera unionens 
grundläggande värderingar, bör 
Europaparlamentet uppmana sitt utskott 
för konstitutionella frågor att avge ett 
yttrande över detta påstående inom två 
månader efter det att begäran inkommit 
och att genomföra alla lämpliga 
undersökningar. Beslut som avser 
respekten för dessa värderingar bör fattas 
enligt ett särskilt förfarande 

Or. en

Motivering

Det utskott som ansvarar för kontrollen av registreringskraven bör vara det utskott som 
ansvarar för konstitutionella frågor inom Europaparlamentet. Genom detta ändringsförslag 
införs det mest effektiva kontroll- och utvärderingssättet.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) politiskt parti: en sammanslutning av 
medborgare vilken eftersträvar politiska 
mål och vilken antingen erkänts av eller 
etablerats i enlighet med rättsordningen i 
åtminstone en medlemsstat,

Or. en

Motivering

Syftet är att se till att endast partier som i juridiskt avseende förhåller sig korrekt, även med 
tanke på sin interna demokratiska ordning, kan komma i fråga för registreringsvillkoren. 
Ordalydelsen överensstämmer med den gällande förordningen (artikel 2 första ledet).
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) europeisk politisk stiftelse: en enhet 
som är formellt knuten till ett europeiskt 
politiskt parti, har registrerat sina stadgar 
hos Europaparlamentet i enlighet med de 
villkor och förfaranden som fastställs i 
denna förordning, och som genom sin 
verksamhet stöder och kompletterar det 
europeiska politiska partiets målsättningar 
genom att, inom ramen för Europeiska 
unionens syften och grundläggande 
värderingar, utföra en eller flera av 
följande uppgifter:

(4) europeisk politisk stiftelse: en enhet 
som är formellt och direkt knuten till ett 
europeiskt politiskt parti, har registrerat 
sina stadgar hos Europaparlamentet i 
enlighet med de villkor och förfaranden 
som fastställs i denna förordning, och som 
genom sin verksamhet stöder och 
kompletterar det europeiska politiska 
partiets målsättningar genom att, inom 
ramen för Europeiska unionens syften och 
grundläggande värderingar, utföra en eller 
flera av följande uppgifter:

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) regionala parlament eller regionala 
församlingar: organ med 
lagstiftningsbefogenheter enligt den 
nationella lag som är tillämplig på dem 
och meddelats Europaparlamentet,

Or. en

Motivering

Med tanke på mångfalden av regionala politiska organ och enheter med sinsemellan mycket 
olikartade funktioner och befogenheter upprepas i detta ändringsförslag en begäran som 
Europaparlamentet framförde i sin resolution av den 6 april 2011 (punkt 14). Syftet är att se 
till att ett europeiskt politiskt parti utgör en faktor på en viss nivå i medlemsstatens politiska 
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liv innan det kan registreras. Bedömningen av om parlament eller församlingar hör till denna 
kategori kan överlåtas åt medlemsstaterna.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom två månader efter denna 
förordnings ikraftträdande och inom två 
månader efter eventuella ändringar i sina 
nationella rättsordningar ska 
medlemsstaterna informera 
Europaparlamentet om sina regionala 
parlament och regionala församlingar 
enligt vad som avses i första stycket femte 
ledet.

Or. en

Ändringsförslag 8

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Orden ”eller dess medlemspartier” har lagts till eftersom det europeiska politiska partiet i de 
flesta fall inte är direkt företrätt i parlamenten, utan indirekt företräds av nationella partier 
som tillhör det europeiska politiska partiet enligt artikel 2 andra ledet i förordningen. Se även 
ändringsförslaget till artikel 2 femte ledet.
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Ändringsförslag 9

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Den säkerställer att båda kön är 
representerade i dess interna organ och 
främjar en jämn könsrepresentation vid 
upprättandet av listor i samband med val.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att europeiska politiska partier och stiftelser, vid sidan av andra värderingar 
och kriterier, främjar representativiteten och jämställdheten mellan könen i sina interna 
organ.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den är knuten till ett europeiskt 
politiskt parti som beviljats registrering av 
sina stadgar, och därmed erkänts som ett 
sådant parti som uppfyller de villkor och 
förfaranden som fastställs i denna 
förordning.

(a) Den är formellt och direkt knuten till 
ett europeiskt politiskt parti som beviljats 
registrering av sina stadgar, och därmed 
erkänts som ett sådant parti som uppfyller 
de villkor och förfaranden som fastställs i 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 12

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Respekt för och främjande av 
jämställdhet mellan könen i partiets 
interna organ och främjande av en jämn 
könsrepresentation vid upprättandet av 
listor i samband med val.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 3.1 led e (nytt).
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Europaparlamentet ska årligen 
kontrollera att de europeiska politiska 
partierna och stiftelserna även 
fortsättningsvis uppfyller de villkor och 
krav som anges i artiklarna 3, 4 och 5. Ett 
europeiskt politiskt partis, inbegripet dess 
medlemmars, eller en europeisk politisk 
stiftelses underlåtenhet att respektera 
unionens grundläggande värderingar får 
fastställas endast i enlighet med punkt 2 i 
denna artikel.

Or. en

Motivering

För närvarande omfattar parlamentets rutinmässiga årliga kontroll även respekten för 
unionens grundläggande värderingar (artikel 3.1 c). Parlamentet skulle således fatta beslut 
vid detta tillfälle, vilket kan vara fallet vid avslutande av registrering på grund av bristande 
respekt för dessa värderingar. Det bör klargöras att denna ytterst känsliga påföljd kan 
beslutas endast genom förfarandet i artikel 7.2, som erbjuder lämpliga skyddsföreskrifter. 



PR\921653SV.doc 13/24 PE498.012v02-00

SV

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Innan Europaparlamentet fattar sitt beslut 
ska det höra företrädarna för det europeiska 
politiska parti eller den europeiska 
politiska stiftelse som berörs och begära att 
parlamentets utskott med ansvar för 
konstitutionella frågor yttrar sig i frågan 
inom två månader efter det att begäran 
inkommit.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslaget till skäl 26.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Europeiska politiska partier och europeiska 
politiska stiftelser ska få status som
juridiska personer enligt 
unionslagstiftningen från den dag då 
Europaparlamentets beslut i enlighet med 
artikel 6.5 offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning.

Or. en

Motivering

Förtydligande.
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Fullständig rättskapacitet inbegriper ”juridiskt erkännande”.  

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om inga stadgeenliga begränsningar 
föreligger ska europeiska politiska partier 
och europeiska politiska stiftelser ha alla 
de rättigheter som behövs för att kunna 
utöva sin verksamhet, däribland rätten att 
äga lös och fast egendom. Om det behövs 
för utövandet av verksamheten ska de ha 
rätt att etablera sig i vilken medlemsstat 
som helst, och om inga stadgeenliga 
begränsningar föreligger får de utöva 
verksamhet i tredjeländer.

Or. en
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Om handlingar har begåtts i ett 
europeiskt politiskt partis eller en 
europeisk politisk stiftelses namn före 
registreringen enligt artiklarna 3 och 6, 
och om det berörda europeiska politiska 
partiet eller den berörda europeiska 
politiska stiftelsen inte tar på sig de 
skyldigheter som följer av dessa 
handlingar, ska de fysiska personer, 
partier eller juridiska personer som begått 
dessa handlingar ha solidariskt ansvar för 
dessa.

Or. en

Motivering

Härigenom förtydligas situationen med hänsyn till ansvarsskyldighet enligt nationell 
lagstiftning innan ett europeiskt politiskt parti eller en till detta parti knuten stiftelse 
registreras.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Beteckningarna ”europeiskt politiskt 
parti” och ”europeisk politisk stiftelse” 
får användas endast av politiska 
sammanslutningar eller stiftelser som 
registrerats i överensstämmelse med 
denna förordning.

Or. en
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Motivering

Detta behövs för att stärka de verkligt europeiska partiernas och stiftelsernas ställning och 
för att förhindra missbruk.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

I kommissionens förslag hänvisas till de bestämmelser som, i den medlemsstat där partiet 
eller stiftelsen har sitt säte, är tillämpliga på den associationsform som partiet eller stiftelsen 
har valt. Detta är ännu ett uttryck för idén om ett ”parallellt parti” som existerar enligt en 
medlemsstats och unionens lagstiftning, vilket är onödigt och olämpligt (se också 
ändringsförslagen till artiklarna 4.1 c och 11.4).

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Avveckling, insolvens, 
betalningsinställelse och liknande 
förfaranden ska regleras enligt 
rättsordningen i den medlemsstat där det 

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

partier eller politiska stiftelser i den 
medlemsstat där det europeiska politiska 
partiet eller den europeiska politiska 
stiftelsen har sitt säte.

Or. en

Motivering

Detta innebär en komplettering av artikel 10 i dess ändrade lydelse när det gäller förfaranden 
som måste äga rum på ett i förväg fastställt ställe.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Ett europeiskt politiskt parti som 
beviljats registrering i enlighet med denna 
förordning och som i minst en fjärdedel av 
medlemsstaterna är representerat av 
politiska partier enligt vad som avses i 
artikel 2 led 1 och har minst en företrädare 
i Europaparlamentet får ansöka om 
finansiering från Europeiska unionens 
allmänna budget. Ansökningar om 
finansiering måste göras i 
överensstämmelse med de villkor och krav 
som offentliggjorts av Europaparlamentet. 
Det europeiska politiska partiet får inte 
befinna sig i någon situation som leder till 
uteslutning enligt definitionen i 
budgetförordningen.

Or. en

Motivering

Registrering och därmed erkännande som politiskt parti på unionsnivå å ena sidan och 
finansieringsberättigande å andra sidan måste hållas isär och behandlas på olika sätt. Medan 
registrering som parti är möjlig för en politisk sammanslutning som består av fysiska 
personer som är ledamöter av nationella eller regionala parlament eller regionala 
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församlingar i minst en fjärdedel av medlemsstaterna (artikel 3.1 b) bör finansiering kräva en 
högre grad av representativitet.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En europeisk politisk stiftelse ska 
tillsammans med ansökan bifoga sitt årliga 
arbetsprogram.

3. En europeisk politisk stiftelse ska 
tillsammans med ansökan bifoga sitt årliga 
arbetsprogram och får ansöka om 
finansiering från Europeiska unionens 
allmänna budget endast genom det 
europeiska politiska parti som den är 
formellt och direkt knuten till.

Or. en
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Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 15 % ska fördelas i lika delar. – 10 % ska fördelas i lika delar.

Or. en

Motivering

Partier som är företrädda i Europaparlamentet har en högre grad av representativitet än 
andra partier (se även ändringsförslaget till artikel 12.1) och bör därför gynnas mer av 
finansieringen.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– 90 % ska fördelas proportionellt mellan 
de mottagande europeiska politiska 
partierna i förhållande till deras andel 
folkvalda ledamöter i Europaparlamentet.

Or. en

Motivering

Partier som är företrädda i Europaparlamentet har en högre grad av representativitet än 
andra partier (se även ändringsförslaget till artikel 12.1) och bör därför gynnas mer av 
finansieringen.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

partier från Europeiska unionens allmänna 
budget eller någon annan källa får 
användas för att finansiera europeiska 
politiska partiers kampanjer i samband med 
val till Europaparlamentet i vilka de deltar i 
enlighet med artikel 3.1 d. Med förbehåll 
för de begränsningar som fastställs i 
artikel 18.1 får de europeiska politiska 
partierna stödja enskilda medlemmar eller 
medlemspartier och bidra till spridning av 
information till allmänheten för att öka 
medvetenheten om viktiga europeiska 
politiska frågor. I samband med detta 
måste de följa reglerna för genomförande 
av valkampanjer i respektive medlemsstat, 
särskilt de regler som är tillämpliga på 
partier och kandidater och som gäller för 
finansiering och för begränsning av 
utgifter i samband med val.

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

Or. en

Motivering

Det finns problem i samband med rättssäkerheten för de europeiska politiska partierna när 
det gäller vad de får göra i kampanjerna inför val till Europaparlamentet. Detta hindrar dem 
från att fullgöra den funktion som artikel 10.4 i fördraget om Europeiska unionen och 
artikel 12.2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ålägger dem, 
nämligen att ”bidra ... till att uttrycka unionsmedborgarnas vilja”.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Finansiering av europeiska politiska 
partier och europeiska politiska stiftelser ur 

3. Finansiering av europeiska politiska 
partier och europeiska politiska stiftelser ur 



PE498.012v02-00 22/24 PR\921653SV.doc

SV

Europeiska unionens allmänna budget eller 
från någon annan källa får inte utnyttjas för 
att finansiera kampanjer i samband med 
nationella, regionala eller lokala 
folkomröstningar.

Europeiska unionens allmänna budget eller 
från någon annan källa får inte utnyttjas för 
att finansiera kampanjer i samband med 
nationella, regionala eller lokala 
folkomröstningar, utom när den berörda 
folkomröstningen rör frågor som har 
samband med Europeiska unionen.

Or. en

Motivering

I detta ändringsförslag upprepas en begäran som parlamentet framförde i sin resolution av 
den 6 april 2011 (punkt 11). Folkomröstningar blir allt vanligare inslag i 
deltagandedemokratin i medlemsstaterna. Det finns faktiskt ingen anledning att utesluta 
europeiska politiska partier och stiftelser från denna typ av demokratisk process, så länge de 
frågor det gäller har samband med Europeiska unionen. 

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Europaparlamentet ska utöva kontroll 
över den finansiering som de europeiska 
politiska partierna och stiftelserna tar emot 
från andra källor än Europeiska unionens 
budget samt över alla utgifter i samband 
därmed.

Or. en

Motivering

Europaparlamentet bör fungera som extern revisor, vid sidan av revisionsrätten, och som den 
huvudsakliga kontrollmyndigheten, vid sidan av Olaf.
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Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Europaparlamentet och de nationella 
myndigheterna kan enas om de närmare 
formerna för informationsutbyte.

Or. en

Motivering

Europaparlamentet bör fungera som extern revisor, vid sidan av revisionsrätten, och som den 
huvudsakliga kontrollmyndigheten, vid sidan av Olaf.
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MOTIVERING

Utvecklingen av europeiska politiska partier är avgörande för att allmänheten ska intressera 
sig för EU-frågor. Det är ingen enkel uppgift att utforma ett reformpaket för europeiska 
politiska partier i syfte att mobilisera enskilda och organiserade medborgares demokratiska 
kraft, inte minst på grund av komplexiteten i EU:s system. Men detta kan vändas till en fördel, 
om man klargör dels de europeiska politiska partierna ”konstitutiva uppdrag”, dels på vilket 
sätt en välinformerad och principiell dialog om deras politiska utveckling kan underlätta 
framväxten av en offentlighet som präglas av mångfald.

Föredraganden välkomnar varmt att en särskild och enhetlig europeisk rättslig ställning enligt 
unionslagstiftningen skapas för de europeiska politiska partierna och deras politiska stiftelser, 
särskilt på grund av den organisationsmässiga tillnärmningen av de europeiska politiska 
partierna. 
De reformer som föreslagits i generalsekreterarens rapport från 2010, presidiebesluten av den 
13 december 2011 och betänkandet av Giannakou av den 6 april 2011 om utvärdering av 
tillämpningen av den tidigare förordningen (EG) nr 2004/2003, ändrad 2007, samt det nya 
förslaget till förordning för både europeiska politiska partier och deras stiftelser är resultatet 
av en grundlig analys av det aktuella läget och utgör en på det hela taget positiv reaktion på de 
europeiska politiska partiernas frågor, tankar och kommentarer. I förslaget till betänkande är 
förslagen inriktade på att de europeiska politiska partierna ska vara enhetligt organiserade. 

Med tanke på kriterierna för erkännande föreslår föredraganden att endast nationella eller 
regionala partier bör ha rätt att bilda ett europeiskt parti. När det gäller bildandet av 
europeiska partier beaktas europeiska, nationella och regionala valda företrädare på likvärdigt 
sätt i stadgarna för europeiska partier. Möjligheten att erkänna regionala valda företrädare bör 
därför finnas kvar när det gäller syftet att bilda partier, men endast i fråga om sådana regioner 
med lagstiftningsbefogenheter som meddelats Europaparlamentet. För att få finansiering från 
Europaparlamentet måste ett europeiskt politiskt parti företrädas av minst en ledamot av 
Europaparlamentet. Vidare bör man beakta kriterierna avseende fullt ut respekterad intern 
demokrati och jämställdhet mellan könen i sammansättningen och vid bildandet av europeiska 
politiska partier och inom de europeiska politiska stiftelser som är knutna till dem. Ett parti 
som inte uppfyller villkoret om intern demokrati räknas inte med i samband med kravet på 
representation i minst sju medlemsstater. 

Europaparlamentet ska årligen kontrollera villkoren och registreringskriterierna för de 
europeiska politiska partierna och deras europeiska politiska stiftelser. Föredraganden anser 
att denna kontroll bör genomföras årligen eller på motiverad och välgrundad begäran från en 
fysisk eller juridisk person och att det mest effektiva förfarandet blir att överlåta hanteringen 
åt Europaparlamentets utskott med ansvar för konstitutionella frågor. Eventuella utfrågningar 
i detta syfte ska anordnas av utskottet, som ska avge sitt yttrande till Europaparlamentet inom 
två månader efter det att begäran inkommit.


