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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja jagab komisjoni seisukohta, et Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste 
sihtasutuste ulatuslikum ning tõhusam osalemine võib aidata edendada kodanike arusaama 
liikmesriikide ja Euroopa tasandi poliitiliste protsesside vahel eksisteerivatest sidemetest ning 
on vahendiks, mille abil julgustada Euroopa avaliku sfääri teket. Euroopa tasandi erakondadel 
ja poliitilistel sihtasutustel hakkab olema suurem roll iga viie aasta järel korraldatavatel 
Euroopa Parlamendi valimistel ja võimalikes referendumikampaaniates, mille teema kuulub 
selgelt Euroopa Liidu pädevusse või puudutab Euroopa Liidu enda toimimist. 

Arvamuse koostaja usub kindlalt, et Euroopa tasandi erakonnad ja poliitilised sihtasutused 
peavad oma programmides, tegevuses ja oma liikmete kaudu järgima väärtusi, millele 
Euroopa Liit on rajatud, nimelt inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, 
õigusriigi põhimõte ja inimõiguste austamine, sealhulgas vähemuste hulka kuuluvate isikute 
õiguste austamine.

Pooldatakse Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste töömeetodite ja tegevusega 
seotud vajaliku finantspaindlikkuse kasutuselevõttu ning toetatakse uut rahastamismeetodit, 
nimelt toetusi koos tegevustoetuste ja annetustega. Sellega seoses soovib arvamuse koostaja 
rõhutada, et toetust ühiste ürituste korraldamiseks ei loeta annetuseks ning ei tuleks 
kehtestada piirmäära annetustele, mida Euroopa tasandi erakonnad ja poliitilised sihtasutused 
võivad füüsilistelt või juriidilistelt isikutelt vastu võtta.

Arvamuse koostaja nõustub lähenemisviisiga, mille kohaselt Euroopa Parlament kontrollib 
igal aastal Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste tingimusi ja registreerimise 
kriteeriumeid, ning toetab mõtet, et kolmest liikmest (sõltumatud väljapaistvad isikud, 
Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon määravad igaüks ühe liikme) koosnev komitee 
annaks hinnangu kõnealusele küsimusele mõistliku aja jooksul.

Lõpuks on arvamuse koostaja veendunud, et lisaks rollile, mis on Euroopa Parlamendil 
registreerimise ja iga-aastase kontrollimise protsessis, peaksid selle liikmesriigi pädevad 
riiklikud ametiasutused, kus on Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste 
asukoht, teostama kontrolli väljastpoolt Euroopa Liidu eelarvet saadud rahaliste vahendite ja 
kõikide kulude üle.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8



PE500.600v02-00 4/14 AD\924891ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kehtestada tuleks menetlused, mida 
Euroopa tasandi erakonnad ja nendega 
seotud Euroopa tasandi sihtasutused 
peavad käesolevast määrusest tuleneva 
Euroopa õigusliku seisundi saamiseks 
järgima. Kehtestada tuleks ka menetlused 
ja kriteeriumid, mida tuleb Euroopa 
õiguslikku seisundit käsitlevate otsuste 
tegemisel järgida. Samuti on vajalik 
kehtestada menetlused juhuks, kui Euroopa 
tasandi erakonnalt või Euroopa tasandi 
poliitiliselt sihtasutuselt võidakse Euroopa 
õiguslik seisund ära võtta, nad võivad selle 
kaotada või sellest loobuda.

(8) Kehtestada tuleks menetlused, mida 
Euroopa tasandi erakonnad ja nendega 
seotud Euroopa tasandi sihtasutused 
peavad käesolevast määrusest tuleneva 
Euroopa õigusliku seisundi saamiseks 
järgima. Kehtestada tuleks ka menetlused 
ja kriteeriumid, mida tuleb Euroopa 
õiguslikku seisundit käsitlevate otsuste 
tegemisel järgida. Samuti on vajalik 
kehtestada erapooletud ja läbipaistvad
menetlused juhuks, kui Euroopa tasandi 
erakonnalt või Euroopa tasandi poliitiliselt 
sihtasutuselt võidakse Euroopa õiguslik 
seisund ära võtta, nad võivad selle kaotada 
või sellest loobuda.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Liikmesust Euroopa tasandi 
erakonnas ja osalemist selle poliitilises 
tegevuses vabatahtlikkuse alusel ei tuleks 
käsitada mitte tasustatud tegevuse või 
mitterahalise annetusena, vaid 
vabatahtliku tegevusena.

Selgitus

See põhjendus selgitab artikli 2 punkti 7 muutmist.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 6 – joonealune märkus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

18. Käesoleva ettepaneku vastuvõtmise 
kuupäeval võtab volinike kolleegium vastu 

18. Käesoleva ettepaneku vastuvõtmise 
kuupäeval võtab volinike kolleegium vastu 
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ka finantsmääruse muutmise ettepanekut 
käsitleva komisjoni töödokumendi, millega 
lisatakse uus jaotis Euroopa erakondade 
rahastamise kohta toetuste abil. Euroopa 
tasandi erakondade puhul toetuste 
kasutuselevõtt kinnitatakse pärast viimati 
nimetatud ettepaneku vastuvõtmist 
kaasseadusandjate poolt.

ka finantsmääruse muutmise ettepanekut 
käsitleva komisjoni töödokumendi, millega 
lisatakse uus jaotis Euroopa erakondade 
rahastamise kohta toetuste abil. Euroopa 
tasandi erakondade puhul toetuste 
kasutuselevõtt kinnitatakse pärast viimati 
nimetatud ettepaneku vastuvõtmist 
kaasseadusandjate poolt, kusjuures tagada 
tuleb mõlemas ettepanekus kasutatavate 
mõistete järjepidev ühtsus ja selgus.

Selgitus

See selgitus on vajalik, et piisavalt arvestataks nende kahe ettepaneku vahelist seost.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „annetus” – rahalised ja muud 
mitterahalised annetused (kaubad, 
teenused), mis kujutavad endast 
asjaomasele Euroopa tasandi erakonnale 
või Euroopa tasandi sihtasutusele 
majanduslikku kasu.

(7) „annetus” – rahalised ja muud 
mitterahalised annetused (kaubad, 
teenused), mis kujutavad endast 
asjaomasele Euroopa tasandi erakonnale 
või Euroopa tasandi sihtasutusele 
majanduslikku kasu. Liikmesuse puhul 
Euroopa tasandi erakonnas ja osalemisel 
selle poliitilises tegevuses vabatahtlikkuse 
alusel ei ole tegemist annetusega.

Selgitus

Vt uut põhjendust 15 a.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määrusega reguleerimata 
juhtudel või kui küsimus on reguleeritud 
osaliselt, reguleeritakse määrusega 

2. Käesoleva määrusega selgelt
reguleerimata juhtudel reguleeritakse 
Euroopa tasandi erakonna ja Euroopa 
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hõlmamata aspektide puhul Euroopa 
tasandi erakonna ja Euroopa tasandi 
poliitilise sihtasutuse tegevust 
asukohaliikmesriigis vastavalt nendele 
siseriiklikele õigusaktidele, mida 
kohaldatakse erakonna või sihtasutuse 
põhikirjas osutatud õigusliku vormi suhtes.
Euroopa tasandi erakonna ja Euroopa 
tasandi poliitilise sihtasutuse tegevust 
teistes liikmesriikides reguleeritakse 
kõnealuste liikmesriikide asjaomaste 
siseriiklike õigusaktide alusel.

tasandi poliitilise sihtasutuse tegevust 
asukohaliikmesriigis vastavalt nendele 
siseriiklikele õigusaktidele, mida 
kohaldatakse erakonna või sihtasutuse 
põhikirjas osutatud õigusliku vormi suhtes.
Euroopa tasandi erakonna ja Euroopa 
tasandi poliitilise sihtasutuse tegevust 
teistes liikmesriikides reguleeritakse 
kõnealuste liikmesriikide asjaomaste 
siseriiklike õigusaktide alusel.

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada käesoleva määruse reguleerimisala, mis 
komisjoni tekstis jääb ebaselgeks.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui Euroopa tasandi erakond või 
Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus on 
ühes lõike 1 punktis a, b või c esitatud 
olukorras, kaotavad käesoleva määruse 
alusel saadud ELi rahalisi vahendeid 
käsitlevad otsused või lepingud kehtivuse 
ning kõik kasutamata jäänud ELi vahendid, 
sealhulgas eelmistel aastatel kasutamata 
jäänud ELi vahendid, nõutakse sisse.

3. Kui Euroopa tasandi erakond või 
Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus on 
ühes lõike 1 punktis a, b või c esitatud 
olukorras, kaotavad käesoleva määruse 
alusel saadud ELi rahalisi vahendeid 
käsitlevad otsused või lepingud kehtivuse 
ning kõik kasutamata jäänud ELi vahendid, 
sealhulgas eelmistel aastatel kasutamata 
jäänud ELi vahendid, nõutakse sisse
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta 
määrusele (EL, Euratom) nr 966/2012, 
mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve 
suhtes kohaldatavaid finantseeskirju1

(finantsmäärus).
_____________
1 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

Selgitus

See selgitus on vajalik, et piisavalt arvestataks nende kahe ettepaneku vahelist seost.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Rahalised toetused Euroopa Liidu 
üldeelarvest ei tohi ületada 90 % Euroopa 
tasandi erakonna iga-aastastest 
hüvitatavatest kuludest ning 95 % Euroopa 
tasandi poliitilise sihtasutuse eelarves 
märgitud iga-aastastest 
rahastamiskõlblikest kuludest. Euroopa 
tasandi erakonnad võivad kasutada
hüvitatavate kulude katmiseks eraldatud
ELi vahendite kasutamata jäänud osi nende 
eraldamisele järgneva kahe eelarveaasta 
jooksul. Kõnealuse kahe eelarveaasta 
jooksul kasutamata jäänud summad 
nõutakse sisse vastavalt finantsmäärusele.

4. Rahalised toetused Euroopa Liidu 
üldeelarvest ei tohi ületada 90 % Euroopa 
tasandi erakonna iga-aastastest 
hüvitatavatest kuludest ning 95 % Euroopa 
tasandi poliitilise sihtasutuse eelarves 
märgitud iga-aastastest 
rahastamiskõlblikest kuludest. Euroopa 
tasandi erakonnad ja nendega seotud 
Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused
võivad kasutada ELi vahendite või toetuse
kasutamata jäänud osi nende eraldamisele 
järgneva kahe eelarveaasta jooksul.
Kõnealuse kahe eelarveaasta jooksul 
kasutamata jäänud summad nõutakse sisse 
vastavalt finantsmäärusele.

Selgitus

Euroopa tasandi erakondadele ja poliitilistele sihtasutustele antavad avaliku sektori 
rahalised vahendid suurendavad nende tegevuse stabiilsust ja järjepidevust ning rahastamise 
peamine eesmärk on kujundada euroopalikku poliitilist teadvust ja väljendada Euroopa 
kodanike tahet. Euroopa tasandi erakonnad ja poliitilised sihtasutused peaksid saama koguda 
kampaaniateks vajalikke rahalisi vahendeid, kandes vahendeid üle eelmistest 
eelarveaastatest.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa tasandi erakonnad ja Euroopa 
tasandi poliitilised sihtasutused võivad 
füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt võtta
aastas annetaja kohta vastu annetusi
25 000 euro väärtuses, ilma et see piiraks 

1. Euroopa tasandi erakonnad ja Euroopa 
tasandi poliitilised sihtasutused võivad 
füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt võtta 
vastu annetusi, ilma et see piiraks lõike 5 
kohaldamist.
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lõike 5 kohaldamist.

Selgitus

Et ergutada erakondi tekitama omavahendeid, on ettepaneku eesmärk kaotada annetaja kohta 
aastas lubatud annetuse väärtuse piir.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) annetusi Euroopa Parlamendi 
fraktsioonide eelarvetest;

(b) annetusi Euroopa Parlamendi 
fraktsioonide eelarvetest, kuid toetust 
ühiste ürituste korraldamiseks ei loeta 
annetuseks;

Selgitus

Paljudel juhtudel, kui see teenib ühiseid poliitilisi või sotsiaalseid eesmärke, korraldavad 
Euroopa tasandi erakonnad ja Euroopa Parlamendi fraktsioonid üritusi ühiselt (nt 
konverentsid, seminarid, avalikud arutelud). Nendel erijuhtudel on Euroopa Parlamendi 
fraktsiooni nimel antud toetus korralduskulude katmiseks täielikult lubatud ja seda ei loeta 
annetuseks.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) annetusi mis tahes ettevõtjalt, kelle 
suhtes ametiasutused võivad otseselt või 
kaudselt kasutada valitsevat mõju 
omandiõiguse, finantsosaluse või ettevõtja 
suhtes kehtivate eeskirjade alusel;

(c) annetusi mis tahes ettevõtjalt, kelle 
suhtes ametiasutused võivad otseselt või 
kaudselt kasutada valitsevat mõju 
omandiõiguse, finantsosaluse või
konkreetse ettevõtja suhtes kehtivate 
eeskirjade alusel;

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 5 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) annetusi kolmanda riigi ametiasutuselt, 
sealhulgas ettevõtjalt, kelle suhtes 
ametiasutused võivad otseselt või kaudselt 
kasutada valitsevat mõju omandiõiguse, 
finantsosaluse või ettevõtja suhtes 
kehtivate eeskirjade alusel.

(d) annetusi kolmanda riigi ametiasutuselt, 
sealhulgas ettevõtjalt, kelle suhtes 
ametiasutused võivad otseselt või kaudselt 
kasutada valitsevat mõju omandiõiguse, 
finantsosaluse või konkreetse ettevõtja 
suhtes kehtivate eeskirjade alusel.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa tasandi erakonnale või Euroopa 
tasandi poliitilisele sihtasutusele 
liikmesriigis või väljaspool seda annetavat
füüsilist või juriidilist isikut maksustatakse
samamoodi kui erakonda või poliitilist 
sihtasutust, kellele on tehtud annetus ja 
kelle asukoht on liikmesriigis, kus annetaja 
on maksuresident.

2. Ilma et see piiraks kehtivaid riiklikke 
künniseid ja liikmesriigi maksuõiguslikku 
autonoomsust, maksustatakse Euroopa 
tasandi erakonnale või Euroopa tasandi 
poliitilisele sihtasutusele liikmesriigis või 
väljaspool seda annetavat füüsilist või 
juriidilist isikut samamoodi kui erakonda 
või poliitilist sihtasutust, kellele on tehtud 
annetus ja kelle asukoht on liikmesriigis, 
kus annetaja on maksuresident.

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada käesoleva määruse reguleerimisala, mis 
komisjoni tekstis jääb ebaselgeks.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa tasandi erakondadele ja 
Euroopa tasandi poliitilistele sihtasutustele 
Euroopa Liidu üldeelarvest või muudest 
allikatest eraldatavaid rahalisi vahendeid ei 
kasutata riigi, piirkonna või kohaliku 
tasandi referendumikampaaniate 

3. Euroopa tasandi erakondadele ja 
Euroopa tasandi poliitilistele sihtasutustele 
Euroopa Liidu üldeelarvest või muudest 
allikatest eraldatavaid rahalisi vahendeid ei 
kasutata riigi, piirkonna või kohaliku 
tasandi referendumikampaaniate 
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rahastamiseks. rahastamiseks, välja arvatud juhul, kui 
nende teema on Euroopa Liidu 
õigusloome või referendum puudutab 
otseselt mõne Euroopa Liidu 
institutsiooni toimimist.

Selgitus

Euroopa tasandi erakondi ei saa jätta kõrvale riigi, piirkonna või kohaliku tasandi 
referendumikampaaniatest, kui need on seotud Euroopa Liidu toimimise või ELi pädevusse 
kuuluvate küsimustega. Kuna Euroopa tasandi erakonnad esindavad tõelist Euroopa 
seisukohta, peavad nad olema selle demokraatliku protsessi osa.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Käesoleva artikli alusel kehtestatud 
karistusi kohaldatakse kõigi Euroopa 
tasandi erakondade ja Euroopa tasandi 
poliitiliste sihtasutuste suhtes, sõltumata
sellest, kas neid rahastatakse ELi 
vahenditest. Vastutav eelarvevahendite 
käsutaja võib vastavalt finantsmääruse
[artikli 96 lõikele 2] ning selle 
rakenduseeskirjade artiklile [145] määrata 
haldus- ja/või rahalisi karistusi Euroopa 
tasandi erakonnale või Euroopa tasandi 
poliitilisele sihtasutusele, kes on 
finantsmääruse artikli [96 lõikes 1]
osutatud olukorras, mida ei ole käsitletud 
üheski eelnevas lõikes.

7. Käesoleva artikli alusel kehtestatud 
karistusi kohaldatakse kõigi Euroopa 
tasandi erakondade ja Euroopa tasandi 
poliitiliste sihtasutuste suhtes, mida on 
tunnustatud käesoleva määruse sätete 
kohaselt, hoolimata sellest, kas nad 
saavad ELi rahalisi vahendeid. Tellija
võib vastavalt finantsmääruse artikli 109
lõikele 2 ning selle rakenduseeskirjade 
artiklile 145 määrata haldus- ja/või rahalisi 
karistusi Euroopa tasandi erakonnale või 
Euroopa tasandi poliitilisele sihtasutusele, 
kes on finantsmääruse artikli 109 lõikes 1
osutatud olukorras, mida ei ole käsitletud 
üheski eelnevas lõikes.

Selgitus

Selguse huvides: erakonna või sihtasutuse jaoks kehtivad ka siis annetuste läbipaistvuse 
eeskirjad, kui ta ei ole veel taotlenud või saanud liidu rahastamist lisaks omavahenditele.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – sissejuhatav osa



AD\924891ET.doc 11/14 PE500.600v02-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Register avaldab selleks loodud 
veebisaidil järgmised andmed:

1. Hiljemalt neli nädalat pärast andmete 
edastamist või pärast Euroopa 
Parlamendi otsuse vastuvõtmist avaldab
register selleks loodud veebisaidil 
järgmised andmed:

Selgitus

Kuuajaline tähtaeg andmete veebisaidil avaldamiseks peaks kehtima mitte üksnes punktides a 
ja b nimetatud andmete, vaid ühtselt kõigi andmete puhul.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kõigi registreeritud Euroopa tasandi 
erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste 
sihtasutuste nimed ja põhikirjad koos 
dokumentidega, mis on esitatud osana 
registreerimistaotlusest vastavalt artikli 6 
lõikele 3, hiljemalt neli nädalat pärast 
Euroopa Parlamendi otsuse vastuvõtmist
ning pärast nimetatud tähtaega kõik 
Euroopa Parlamendile vastavalt artikli 6 
lõigetele 6 ja 7 teatatud muudatused;

(a) kõigi registreeritud Euroopa tasandi 
erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste 
sihtasutuste nimed ja põhikirjad koos 
dokumentidega, mis on esitatud osana
registreerimistaotlusest vastavalt artikli 6 
lõikele 3, ning pärast nimetatud tähtaega 
kõik Euroopa Parlamendile vastavalt artikli 
6 lõigetele 6 ja 7 teatatud muudatused;

Selgitus

Tehniline kohandus tulenevalt artikli 24 lõike 1 esimese lause muudatusettepanekust.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tagasilükatud taotluste loetelu koos 
dokumentidega, mis on esitatud osana 
registreerimistaotlusest vastavalt artikli 6 

(b) tagasilükatud taotluste loetelu koos 
dokumentidega, mis on esitatud osana 
registreerimistaotlusest vastavalt artikli 6 
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lõikele 3, ning tagasilükkamise põhjused
hiljemalt neli nädalat pärast Euroopa 
Parlamendi otsuse vastuvõtmist;

lõikele 3, ning tagasilükkamise põhjused;

Selgitus

Tehniline kohandus tulenevalt artikli 24 lõike 1 esimese lause muudatusettepanekust.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja artikli 7 lõikes 2 
osutatud komitee tagavad, et nende poolt 
käesoleva määruse alusel kogutud 
isikuandmeid kasutatakse ainult Euroopa 
tasandi erakondade ja Euroopa tasandi 
poliitiliste sihtasutuste rahastamise ning 
Euroopa tasandi erakondade liikmesuse 
seaduslikkuse, korrektsuse ja läbipaistvuse 
tagamiseks. Nad hävitavad kõnealused 
isikuandmed 24 kuu jooksul pärast 
asjakohaste osade avaldamist vastavalt 
artiklile 24.

3. Euroopa Parlament ja artikli 7 lõikes 2 
osutatud komitee tagavad, et nende poolt 
käesoleva määruse alusel kogutud 
isikuandmeid kasutatakse ainult Euroopa 
tasandi erakondade ja Euroopa tasandi 
poliitiliste sihtasutuste rahastamise ning 
Euroopa tasandi erakondade liikmesuse 
seaduslikkuse, korrektsuse ja läbipaistvuse 
tagamiseks. Nad hävitavad kõnealused 
isikuandmed 36 kuu jooksul pärast 
asjakohaste osade avaldamist vastavalt 
artiklile 24.

Selgitus

Komisjoni ettepanekus (vt artikli 12 lõiget 4) nähakse erinevalt finantsmääruse artiklist 13 
ette palju suurem võimalus vahendite ülekandmiseks (n+2), mille tulemusel on antud 
eelarveaastaks ettenähtud assigneeringuid võimalik kasutada ühtekokku kolme aasta jooksul. 
Vastavalt tuleks pikendada isikuandmete hävitamise tähtaega 36 kuuni.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlament kehtestab põhikirja 
registreerimist, rahastamist või karistusi 
käsitlevate otsustega seoses halduskaebuse 
menetlused.

1. Euroopa Parlament kehtestab põhikirja 
registreerimist, rahastamist või karistusi 
käsitlevate otsustega seoses kiired ja 
läbipaistvad halduskaebuse menetlused.
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Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse rõhutada, et võimalikke karistusi arvestades on vaja 
hästitoimivaid ja asjakohaseid halduskaebuse menetlusi.
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