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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatelka sdílí názor Komise, že výraznější a účinnější zapojení evropských politických 
stran a nadací může přispět k tomu, že občané budou lépe chápat souvislost mezi politickými 
procesy na vnitrostátní a evropské úrovni. Současně je to i způsob, jak podnítit vznik 
evropské veřejné sféry. Evropské politické strany a nadace budou následně hrát důležitější 
úlohu ve volbách do Evropského parlamentu, které se konají každých pět let, i v případných 
kampaních k referendům, jejichž téma je výslovně v působnosti Evropské unie nebo 
s fungováním Evropské unie přímo souvisí; 

Navrhovatelka je pevně přesvědčena o tom, že evropské politické strany a nadace musí ve 
svých programech, činnostech a prostřednictvím činnosti svých členů dodržovat hodnoty, na 
kterých je Evropská unie založena, jako je úcta k lidské důstojnosti, svobodě, demokracii, 
rovnosti, zásadám právního státu a lidským právům, včetně práv příslušníků menšin.

Je vítáno zavedení určitého stupně nezbytné finanční flexibility ve vztahu k pracovním 
metodám a činnostem evropských politických stran a nadací a je podporována nová metoda 
financování, tedy příspěvky spolu se systémem provozních grantů a darů. V této souvislosti 
by navrhovatelka chtěla zdůraznit, že příspěvky na pořádání společných akcí nemají být 
považovány za dary a že by neměl být stanoven limit pro dary, které mohou evropské 
politické strany a nadace přijímat od fyzických či právnických osob.

Navrhovatelka souhlasí s přístupem, který stanoví, že Evropský parlament bude každoročně 
ověřovat podmínky a kritéria pro registraci evropských politických stran a nadací, 
a podporuje myšlenku výboru složeného ze tří členů – nezávislých, význačných osobností, 
z nichž jednu jmenuje Evropský parlament, jednu Rada a jednu Komise – který by měl 
v přiměřené lhůtě poskytnout k tomuto tématu stanovisko. 

A konečně je navrhovatelka přesvědčena, že vedle úlohy, kterou v procesu registrace 
a každoročního ověřování evropských politických stran a nadací hraje Evropský parlament, 
by jejich financování z jiných zdrojů než z rozpočtu Evropské unie a veškeré jejich výdaje 
měly kontrolovat příslušné vnitrostátní orgány těch členských států, v nichž mají tyto 
politické strany a nadace sídlo.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako věcně příslušný výbor, aby do své 
zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Mělo by se stanovit, jak mají evropské 
politické strany a jejich přidružené 
evropské politické nadace postupovat, aby 
získaly evropský právní status podle tohoto 
nařízení, a stejně tak by se měly stanovit 
postupy a kritéria, jež se mají dodržet a 
k nimž se má přihlížet při rozhodování 
o tom, zda takový evropský právní status 
přiznat. Je rovněž nutné stanovit postupy 
pro případ, že evropská politická strana 
nebo evropská politická nadace pozbude 
evropský právní status nebo o něj přijde 
nebo se ho vzdá.

(8) Mělo by se stanovit, jak mají evropské 
politické strany a jejich přidružené 
evropské politické nadace postupovat, aby 
získaly evropský právní status podle tohoto 
nařízení, a stejně tak by se měly stanovit 
postupy a kritéria, jež se mají dodržet a 
k nimž se má přihlížet při rozhodování 
o tom, zda takový evropský právní status 
přiznat. Je rovněž nutné stanovit nestranné 
a transparentní postupy pro případ, že 
evropská politická strana nebo evropská 
politická nadace pozbude evropský právní 
status nebo o něj přijde nebo se ho vzdá.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Členství v evropské politické straně 
a dobrovolná účast na její politické 
činnosti by neměly být považovány za 
platbu nebo nepeněžní dary, nýbrž za 
dobrovolně věnované úsilí.

Odůvodnění

Tímto bodem odůvodnění se vysvětluje změna v čl. 2 bodu 7.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 – poznámka pod čarou 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18. Ke dni přijetí tohoto návrhu přijme 
kolegium členů Komise rovněž pracovní 
dokument Komise o návrhu na změnu 
finančního nařízení, kterým se zavádí nová 
hlava rozpočtu o financování evropských 

18. Ke dni přijetí tohoto návrhu přijme 
kolegium členů Komise rovněž pracovní 
dokument Komise o návrhu na změnu 
finančního nařízení, kterým se zavádí nová 
hlava rozpočtu o financování evropských 
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politických stran formou příspěvků.
Zavedení „příspěvků“ pro evropské 
politické strany bude potvrzeno poté, co 
oba legislativní orgány schválí posledně 
uvedený návrh.

politických stran formou příspěvků.
Zavedení „příspěvků“ pro evropské 
politické strany bude potvrzeno poté, co 
oba legislativní orgány schválí posledně 
uvedený návrh, čímž se zajistí, aby oba 
návrhy stále obsahovaly jednotné a přesné 
definice.

Odůvodnění

Tímto upřesněním se zajistí, aby se provázanosti obou návrhů věnovala dostatečná pozornost.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) „darem“ nabídka hotovosti a jiných 
nepeněžních darů (zboží, služby), které 
představují hospodářskou výhodu pro 
dotyčnou evropskou politickou stranu nebo 
evropskou politickou nadaci.

(7) „darem“ nabídka hotovosti a jiných 
nepeněžních darů (zboží, služby), které 
představují hospodářskou výhodu pro 
dotyčnou evropskou politickou stranu nebo 
evropskou politickou nadaci. Členství 
v evropské politické straně a dobrovolná 
účast na její politické činnosti se 
nepovažují za dar.

Odůvodnění

Viz bod odůvodnění 15a (nový).

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o záležitosti, jež nejsou 
upraveny tímto nařízením, nebo záležitostí, 
které jsou tímto nařízením upraveny 
částečně, ty aspekty, které upraveny 
nejsou, se řídí vnitrostátní právní úpravou 
toho členského státu, která je použitelná na 
právní formu, jež je uvedena ve stanovách 

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

politická strana a evropská politická nadace 
v jiných členských státech, se řídí 
příslušnými vnitrostátními právními 
předpisy těchto členských států.

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je upřesnit oblast působnosti stávajícího nařízení, jež ve znění 
navrženém Komisí není zcela zřejmá.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nastane-li některý z případů uvedených 
v odst. 1 písm. a), b) nebo c), bude jakékoli 
dosud platné rozhodnutí o financování 
z prostředků Unie, které evropská politická 
strana nebo evropská politická nadace 
obdržela podle tohoto nařízení, staženo 
a jakákoli dosud platná dohoda o takovém 
financování bude ukončena a veškeré 
finanční prostředky Unie budou vráceny, 
včetně nevyužitých prostředků Unie 
z předchozích let.

3. Nastane-li některý z případů uvedených 
v odst. 1 písm. a), b) nebo c), bude jakékoli 
dosud platné rozhodnutí o financování 
z prostředků Unie, které evropská politická 
strana nebo evropská politická nadace 
obdržela podle tohoto nařízení, staženo 
a jakákoli dosud platná dohoda o takovém 
financování bude ukončena a veškeré 
finanční prostředky Unie budou vráceny, 
včetně nevyužitých prostředků Unie 
z předchozích let, v souladu s příslušnými 
ustanoveními nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) č.
966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se 
stanoví finanční pravidla o souhrnném 
rozpočtu Unie1 (finanční nařízení).
_____________
1 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

Odůvodnění

Tímto upřesněním se zajistí, aby se provázanosti obou návrhů věnovala dostatečná pozornost.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Veřejné financování evropských politických stran a nadací přispívá ke stabilitě a kontinuitě 
jejich činností a jeho hlavním účelem je vytváření evropského politického povědomí 
a vyjadřování vůle evropských občanů. Evropské politické strany a nadace by měly mít 
možnost nashromáždit nezbytné finanční prostředky na kampaň za pomoci převodů 
z předchozích rozpočtových let.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropské politické strany a evropské 
politické nadace mohou přijímat dary od 
fyzických nebo právnických osob
v hodnotě maximálně 25 000 EUR za rok 
a od jednoho dárce, aniž je dotčen 
odstavec 5.

1. Evropské politické strany a evropské 
politické nadace mohou přijímat dary od 
fyzických nebo právnických osob, aniž je 
dotčen odstavec 5.
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Odůvodnění

Tento návrh usiluje o zrušení maximální výše daru za rok a od jednoho dárce s cílem podpořit 
politické strany v generování vlastních zdrojů.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dary z rozpočtů politických skupin 
v Evropském parlamentu;

b) dary z rozpočtů politických skupin 
v Evropském parlamentu, přestože 
příspěvky na pořádání společných akcí 
nejsou považovány za dary;

Odůvodnění

Evropské politické strany a politické skupiny Evropského parlamentu často organizují 
společné akce, jež slouží společným politickým nebo sociálním cílům (např. konference, 
semináře, veřejné debaty). V těchto specifických případech je příspěvek na organizační 
náklady jménem politické skupiny Evropského parlamentu bezpodmínečně povolen a není 
považován za dar.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) dary od podniků, v nichž mohou 
na základě jejich vlastnictví, na základě 
finanční účasti v nich nebo na základě 
předpisů platných pro tyto podniky 
uplatňovat přímo či nepřímo převládající 
vliv orgány veřejné moci,

c) dary od podniků, v nichž mohou na 
základě jejich vlastnictví, na základě 
finanční účasti v nich nebo na základě 
předpisů platných pro tyto jednotlivé
podniky uplatňovat přímo či nepřímo 
převládající vliv orgány veřejné moci,

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) dary od jakýchkoli orgánů veřejné moci d) dary od jakýchkoli orgánů veřejné moci 
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třetí země včetně jakýchkoli podniků, 
v nichž mohou orgány veřejné moci 
uplatňovat přímo či nepřímo převládající 
vliv na základě jejich vlastnictví, na 
základě finanční účasti v nich nebo na 
základě předpisů platných pro tyto 
podniky.

třetí země včetně jakýchkoli podniků, 
v nichž mohou orgány veřejné moci 
uplatňovat přímo či nepřímo převládající 
vliv na základě jejich vlastnictví, na 
základě finanční účasti v nich nebo na 
základě předpisů platných pro tyto
jednotlivé podniky.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každá fyzická nebo právnická osoba, 
která daruje evropské politické straně nebo 
evropské politické nadaci na vnitrostátní 
úrovni nebo ze zahraničí, využívá stejný 
daňový režim, jaký se vztahuje na dary pro 
politické strany nebo politické nadace se 
sídlem v členském státě, kde má dárce pro 
daňové účely sídlo.

2. Aniž jsou dotčeny stávající vnitrostátní 
prahové hodnoty a autonomie daňového 
práva jednotlivých členských států, 
využívá každá fyzická nebo právnická 
osoba, která daruje evropské politické 
straně nebo evropské politické nadaci na 
vnitrostátní úrovni nebo ze zahraničí, 
stejný daňový režim, jaký se vztahuje na 
dary pro politické strany nebo politické 
nadace se sídlem v členském státě, kde má 
dárce pro daňové účely sídlo.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upřesnit oblast působnosti stávajícího nařízení, jež ve 
znění navrženém Komisí není zcela zřejmá.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Financování evropských politických 
stran a evropských politických nadací ze 
souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo 
z jiného zdroje nesmí být použito 
k financování kampaní k celostátním, 
regionálním nebo místním referendům, 
s výjimkou přiznanou evropským 
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politickým stranám v případě, že se téma 
těchto referend týká právních předpisů 
Evropské unie nebo se referendum přímo 
dotýká fungování orgánu nebo instituce 
EU.

Odůvodnění

Evropské politické strany nemohou být vyloučeny z kampaní k celostátním, regionálním nebo 
místním referendům, pokud se týkají fungování Evropské unie nebo otázek, které spadají do 
působnosti EU. Evropské politické strany zastupují skutečně evropský pohled, a proto musí 
být součástí tohoto demokratického procesu.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Sankce uložené podle tohoto článku se 
použijí na všechny evropské politické 
strany a nadace bez ohledu na to, zda 
dostávají finanční prostředky Unie.
Příslušná schvalující osoba může uložit 
další správní a/nebo peněžité sankce 
v souladu s článkem [96 odst. 2]
finančního nařízení a článkem [145] jeho 
prováděcích pravidel evropské politické 
straně nebo evropské politické nadaci, 
která se nachází v některé ze situací 
uvedených v čl. 96 odst. 1 finančního 
nařízení, které nejsou upraveny ve výše 
uvedených odstavcích.

7. Sankce uložené podle tohoto článku se 
použijí na všechny evropské politické 
strany a nadace, které jsou uznány 
v souladu s ustanoveními tohoto nařízení,
bez ohledu na to, zda dostávají finanční 
prostředky Unie. Veřejný zadavatel může 
uložit další správní a/nebo peněžité sankce 
v souladu s čl. 109 odst. 2 finančního 
nařízení a článkem [145] jeho prováděcích 
pravidel evropské politické straně nebo 
evropské politické nadaci, která se nachází 
v některé ze situací uvedených v čl. 109
odst. 1 finančního nařízení, které nejsou 
upraveny ve výše uvedených odstavcích.

Odůvodnění

Znění je třeba upřesnit: na stranu či nadaci se pravidla týkající se transparentnosti v oblasti 
darů vztahují i tehdy, když strana či nadace ještě nepožádala o finanční prostředky Unie, 
jimiž by doplnila vlastní zdroje, ani tyto prostředky nezískala.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na internetových stránkách, které byly 
vytvořeny pro tento účel, zveřejní rejstřík 
toto:

1. Na internetových stránkách, které byly 
vytvořeny pro tento účel, zveřejní rejstřík
nejpozději do čtyř týdnů poté, co mu byly 
předány informace nebo co Evropský 
parlament přijal rozhodnutí, toto:

Odůvodnění

Měsíční lhůta pro zveřejnění informací na internetových stránkách by se měla vztahovat nejen 
na informace uvedené v písmenech a) a b), ale měla by jednotně platit pro veškeré údaje.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) názvy a stanovy všech zaregistrovaných 
evropských politických stran a evropských 
politických nadací spolu s dokumenty 
předloženými jako součást žádosti 
o registraci v souladu s čl. 6 odst. 3, a to 
nejpozději čtyři týdny poté, co Evropský 
parlament přijal rozhodnutí; po tomto 
datu zveřejní veškeré změny oznámené 
Evropskému parlamentu podle čl. 6 odst. 6 
a 7,

a) názvy a stanovy všech zaregistrovaných 
evropských politických stran a evropských 
politických nadací spolu s dokumenty 
předloženými jako součást žádosti 
o registraci v souladu s čl. 6 odst. 3; po 
tomto datu zveřejní veškeré změny 
oznámené Evropskému parlamentu podle 
čl. 6 odst. 6 a 7,

Odůvodnění

Technická úprava v důsledku pozměňovacího návrhu k čl. 24 odst. 1 návětí.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) seznam žádostí, které nebyly schváleny, 
spolu s dokumenty předloženými jako 
součást žádosti o registraci v souladu s čl. 6 

b) seznam žádostí, které nebyly schváleny, 
spolu s dokumenty předloženými jako 
součást žádosti o registraci v souladu s čl. 6 
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odst. 3 a důvody zamítnutí nejpozději do 
čtyř týdnů poté, co Evropský parlament 
přijal rozhodnutí,

odst. 3 a důvody zamítnutí,

Odůvodnění

Technická úprava v důsledku pozměňovacího návrhu k čl. 24 odst. 1 návětí.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament a výbor uvedený 
v čl. 7 odst. 2 zajistí, aby osobní údaje jimi 
shromážděné podle tohoto nařízení nebyly 
použity k žádnému jinému účelu, než pro 
zajištění legality, řádnosti a transparentnost 
financování evropských politických stran 
a evropských politických nadací a členství 
evropských politických stran. Tyto osobní 
údaje zničí nejpozději 24 měsíců po 
zveřejnění příslušných informací v souladu 
s článkem 24.

3. Evropský parlament a výbor uvedený 
v čl. 7 odst. 2 zajistí, aby osobní údaje jimi 
shromážděné podle tohoto nařízení nebyly 
použity k žádnému jinému účelu, než pro 
zajištění legality, řádnosti a transparentnost 
financování evropských politických stran 
a evropských politických nadací a členství 
evropských politických stran. Tyto osobní 
údaje zničí nejpozději 36 měsíců po 
zveřejnění příslušných informací v souladu 
s článkem 24.

Odůvodnění

Odchylně od článku 13 finančního nařízení stanoví návrh Komise větší možnost převodu 
prostředků („n+2“, viz čl. 12 odst. 4), v důsledku čehož lze příspěvky přiznané v rozpočtovém 
roce využívat po dobu celkem tří let. Lhůta pro výmaz osobních údajů by proto měla činit 36 
měsíců.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament stanoví správní 
postupy pro odvolání proti rozhodnutím 
týkajícím se registrace stanov, financování 
či sankcí.

1. Evropský parlament stanoví rychlé 
a transparentní správní postupy pro 
odvolání proti rozhodnutím týkajícím se 
registrace stanov, financování či sankcí.
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zdůraznit, že vzhledem k možným sankcím je nezbyté, 
aby byly uplatňovány vhodné a důsledné správní postupy pro odvolání.
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