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Изменение 6
George Lyon

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Следва да бъдат уредени 
процедурите, които европейските 
политически партии и свързаните с тях 
европейски политически фондации 
трябва да следват, за да получат 
европейски правен статут по силата на 
настоящия регламент, както и 
процедурите и критериите, които трябва 
да бъдат изпълнени, за да бъде взето 
решение за предоставяне на посочения 
европейски правен статут. Също така е 
необходимо да бъде регламентиран 
редът в случаи, когато една европейска 
политическа партия или европейска 
политическа фондация може да бъде 
лишена, да загуби или да се откаже от 
своя европейски правен статут.

(8) Следва да бъдат уредени 
процедурите, които европейските 
политически партии и свързаните с тях 
европейски политически фондации 
трябва да следват, за да получат 
европейски правен статут по силата на 
настоящия регламент, както и 
процедурите и критериите, които трябва 
да бъдат изпълнени, за да бъде взето 
решение за предоставяне на посочения 
европейски правен статут. Също така е 
необходимо да бъдат регламентирани 
безпристрастни и прозрачни 
процедури за случаите, когато една 
европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация може 
да бъде лишена, да загуби или да се 
откаже от своя европейски правен 
статут.

Or. en

Изменение 7
Ingeborg Gräßle

Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Членството в европейска 
политическа партия и участието в 
политическите ѝ дейности 
представлява форма на обществена 
служба, която по принцип следва да 
се разглежда не като плащане в 
натура, а като доброволно призвание.
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Дейността на доброволците в 
предизборни кампании следователно 
не следва да се разглежда като 
дарение по смисъла на настоящия 
регламент.

Or. de

Обосновка

С това съображение се обяснява изменението на член 2, параграф 7.

Изменение 8
George Lyon

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6 – бележка под линия 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

18. Към датата на приемане на 
настоящото предложение Колегията ще 
приеме също и работен документ на 
Комисията относно предложение за 
изменение на финансовия регламент, с 
което ще бъде въведен нов дял относно 
финансирането на европейски 
политически партии. Въвеждането на
„финансиране“ за европейските 
политически партии ще бъде 
потвърдено след като предложението за 
изменение на финансовия регламент 
бъде прието от съзаконодателите.

18. Към датата на приемане на 
настоящото предложение Колегията ще 
приеме също и работен документ на 
Комисията относно предложение за 
изменение на финансовия регламент, с 
което ще бъде въведен нов дял относно 
финансирането на европейски 
политически партии. Въвеждането на 
„финансиране“ за европейските 
политически партии ще бъде 
потвърдено след като предложението за 
изменение на финансовия регламент 
бъде прието от съзаконодателите, 
осигурявайки последователност и 
яснота на определенията в двете 
предложения.

Or. en

Обосновка

Уточнението е необходимо, за да се гарантира отчитането в достатъчна степен на 
връзката между двете предложения.
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Изменение 9
Ingeborg Gräßle

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „дарение“ означава дарения на 
финансови средства и други дарения в 
натура (стоки или услуги), които 
предоставят икономическо предимство 
на съответната европейска политическа 
партия или фондация.

(7) „дарение“ означава дарения на 
финансови средства и други дарения в 
натура (стоки или услуги), които 
предоставят икономическо предимство 
на съответната европейска политическа 
партия или фондация; това не се 
отнася за дейностите на 
доброволците в предизборните 
кампании. 

Or. de

Обосновка

Вж. ново съображение 15а.

Изменение 10
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б) – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) трябва да е представен в поне една 
четвърт от държавите членки от 
депутати в Европейския парламент или 
в националните парламенти, 
регионалните парламенти или събрания, 
или

б) трябва да е представен в поне една 
четвърт от държавите членки от 
депутати в Европейския парламент или, 
чрез своите партии членки, в 
националните парламенти, 
регионалните парламенти или събрания, 
или

Or. fi

Изменение 11
Sari Essayah
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б) – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

по време на последните избори за 
Европейски парламент трябва да е 
получил в поне една четвърт от 
държавите членки минимум три 
процента от гласовете във всяка една 
от тези държави членки,

заличава се

Or. fi

Изменение 12
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По искане на една четвърт от 
членовете си, представляващи най-
малко три политически групи в 
Европейския парламент, 
Европейският парламент взема 
решение с мнозинството от 
членовете си дали продължава да се
спазва условието, предвидено с член 3, 
параграф 1, буква в) за европейските 
политически партии, и с член 3, 
параграф 2, буква в) за европейските 
политически фондации.

Комисията може да реши дали 
продължава да се спазва условието, 
предвидено с член 3, параграф 1, буква 
в) за европейските политически партии, 
и с член 3, параграф 2, буква в) за 
европейските политически фондации.

Or. fi

Изменение 13
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да вземе решение Европейският 
парламент изслушва представителите 
на съответната европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация и изисква от комитет, 
съставен от независими изтъкнати 
личности, да даде становище по въпроса 
в разумен срок.

Преди да вземе решение Комисията
изслушва представителите на 
съответната европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация и изисква от комитет, 
съставен от независими изтъкнати 
личности, да даде становище по въпроса 
в разумен срок.

Or. fi

Изменение 14
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяко физическо или юридическо 
лице може по всяко време да отправи 
мотивирано искане до Европейския 
парламент да провери дали 
продължават да се спазват едно или 
повече от условията и изискванията, 
установени в параграф 1. Незачитане на 
принципите, на които се основава 
Съюза, от страна на европейска 
политическа партия, включително от 
нейни членове, или от европейска 
политическа фондация, се установява 
само съобразно с предвиденото в 
параграф 2.

3. Всяко физическо или юридическо 
лице може по всяко време да отправи 
мотивирано искане до Комисията да 
провери дали продължават да се спазват 
едно или повече от условията и 
изискванията, установени в параграф 1. 
Незачитане на принципите, на които се 
основава Съюза, от страна на 
европейска политическа партия, 
включително от нейни членове, или от 
европейска политическа фондация, се 
установява само съобразно с 
предвиденото в параграф 2.

Or. fi

Изменение 15
George Lyon

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Правният статут и правоспособността 
на европейската политическа партия и 
на европейската политическа фондация 
се признават напълно във всички 
държави членки.

Правният статут и правоспособността 
на европейската политическа партия и 
на европейската политическа фондация 
се признават напълно във всички 
държави членки в съответствие със и 
без да се засягат действащите закони 
в тези държави членки.

Or. en

Обосновка

С това изменение се цели изясняване на обхвата на настоящия регламент, който 
остава неясен в предложението на Комисията.

Изменение 16
George Lyon

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По въпроси, неуредени или частично
уредени в настоящия регламент, 
статутът на европейската политическа 
партия и европейската политическа 
фондация се урежда в държавата членка, 
в която е тяхното седалище, с онези 
национални закони, които са 
приложими спрямо правната форма на 
партията или фондацията, посочена в 
нейния устав. Дейностите, 
осъществявани от европейска 
политическа партия и европейска 
политическа фондация в други държави 
членки се уреждат със съответното 
национално право на тези държави 
членки.

2. По въпроси, които не са изрично
уредени в настоящия регламент, 
статутът на европейската политическа 
партия и европейската политическа 
фондация се урежда в държавата членка, 
в която е тяхното седалище, с онези 
национални закони, които са 
приложими спрямо правната форма на 
партията или фондацията, посочена в 
нейния устав. Дейностите, 
осъществявани от европейска 
политическа партия и европейска 
политическа фондация в други държави 
членки се уреждат със съответното 
национално право на тези държави 
членки.

Or. en
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Обосновка

С това изменение се цели изясняване на обхвата на настоящия регламент, който 
остава неясен в предложението на Комисията.

Изменение 17
George Lyon

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) управителният ѝ орган реши да 
преобразува европейската 
политическа партия или 
европейската политическа фондация 
в правен субект, признат от правния 
ред на дадена държава членка,

заличава се

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба е излишна като се има предвид, че с член 9 се признава правният 
статут и правоспособността във всички държави членки и като се има предвид, че с 
член 4, параграф 1, буква в) се изисква уставът на политическа партия да включва 
„правната форма на партията, както тя е призната в правния ред на държавата 
членка, в която е нейното седалище.“  Същото изискване съществува и за 
политическите фондации (член 5, параграф 1, буква в).

Изменение 18
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Европейският парламент приема 
решение за прекратяване на
европейския правен статут и за 
заличаване от регистъра.

2. Европейският парламент, по 
предложение от Комисията, приема 
решение за прекратяване на 
европейския правен статут и за 
заличаване от регистъра.
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Or. fi

Изменение 19
George Lyon

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При настъпване на едно от 
обстоятелствата, предвидени в букви а), 
б) и в) на параграф 1 за европейска 
политическа партия или европейска 
политическа фондация, се оттегля всяко 
текущо решение за получаване на 
финансиране от Съюза по силата на 
настоящия регламент или се прекратява 
всяко съществуващо споразумение за 
такова финансиране и се възстановяват 
всички неизразходвани финансови 
средства на Съюза, включително такива 
от предходни години.

3. При настъпване на едно от 
обстоятелствата, предвидени в букви а), 
б) и в) на параграф 1 за европейска 
политическа партия или европейска 
политическа фондация, се оттегля всяко 
текущо решение за получаване на 
финансиране от Съюза по силата на 
настоящия регламент или се прекратява 
всяко съществуващо споразумение за 
такова финансиране и се възстановяват 
всички неизразходвани финансови 
средства на Съюза, включително такива 
от предходни години в съответствие с 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 25 октомври 2012 г. 
относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на 
Съюза1 (Финансовия регламент).
_____________
1 OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

Or. en

Обосновка

Уточнението е необходимо, за да се гарантира отчитането в достатъчна степен на 
връзката между двете предложения.

Изменение 20
Richard Ashworth
от името на групата ECR
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Предложение за регламент
Член 12 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Финансирането или безвъзмездните 
средства от общия бюджет на 
Европейския съюз не може да 
надхвърлят 90 % от годишните 
подлежащи на възстановяване разходи 
на една европейска политическа партия 
и 95 % от годишните допустими 
разходи, посочени в бюджета на една 
европейска политическа фондация.
Европейските политически партии 
могат да използват неоползотворени 
части от финансирането на ЕС, 
предоставено за покриване на 
подлежащи на възстановяване разходи, 
в рамките на две финансови години след 
предоставянето му. Средства, 
неоползотворени след тези две 
финансови години, се събират в 
съответствие с финансовия регламент.

4. Финансирането или безвъзмездните 
средства от общия бюджет на 
Европейския съюз не може да 
надхвърлят 85 % от годишните 
подлежащи на възстановяване разходи 
на една европейска политическа партия 
и 85 % от годишните допустими 
разходи, посочени в бюджета на една 
европейска политическа фондация.
Европейските политически партии 
могат да използват неоползотворени 
части от финансирането на ЕС, 
предоставено за покриване на 
подлежащи на възстановяване разходи, 
в рамките на две финансови години след 
предоставянето му. Средства, 
неоползотворени след тези две 
финансови години, се събират в 
съответствие с финансовия регламент.

Or. en

Обосновка

В съответствие с целта за намаляване на разчитането на финансиране от Съюза и 
насърчаване на развитието на собствени източници, като същевременно се улеснява 
ангажираността със и по този начин по-доброто управление на средствата, 
равнището на съфинансиране следва да бъде определено на 85 % както за партиите, 
така и за фондациите.

Изменение 21
Helga Trüpel
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Единични дарения на стойност над
12 000 EUR, получени от европейските 

4. Единични дарения на стойност над
2 000 EUR, получени от европейските 
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политически партии и европейските 
политически фондации, се докладват 
незабавно на Европейския парламент в 
писмен вид и съобразно с разпоредбите 
на параграф 2.

политически партии и европейските 
политически фондации, се докладват 
незабавно на Европейския парламент в 
писмен вид и съобразно с разпоредбите 
на параграф 2.

Or. en

Изменение 22
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) дарения от всяко предприятие, върху 
което публичните органи могат да 
упражняват пряко или непряко 
съществено влияние поради това, че е 
тяхна собственост, поради финансовото 
си участие в него или правилата, които 
уреждат функционирането му,

в) дарения от всяко предприятие, върху 
което публичните органи могат да 
упражняват пряко или непряко 
съществено влияние поради това, че е 
тяхна собственост, поради финансовото 
си участие в него или правилата, които 
уреждат функционирането на 
съответното предприятие,

Or. fi

Изменение 23
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) дарения от всеки публичен орган от 
трета държава, включително от 
предприятие, върху което публичните 
органи могат да упражняват пряко или 
непряко съществено влияние поради 
това, че е тяхна собственост, поради 
финансовото си участие в него или 
правилата, които уреждат 
функционирането му.

г) дарения от всеки публичен орган от 
трета държава, включително от 
предприятие, върху което публичните 
органи могат да упражняват пряко или 
непряко съществено влияние поради 
това, че е тяхна собственост, поради 
финансовото си участие в него или 
правилата, които уреждат 
функционирането на съответното 



AM\922851BG.doc 13/23 PE502.125v01-00

BG

предприятие.

Or. fi

Изменение 24
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Допускат се вноски от страна на 
членовете на европейска политическа 
партия. Те не могат да надвишава 40 %
от годишния бюджет на тази европейска 
политическа партия.

7. Допускат се вноски от страна на
членовете на европейска политическа 
партия. Те не могат да надвишава 90 %
от годишния бюджет на тази европейска 
политическа партия.

Or. fi

Изменение 25
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 8 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Допускат се вноски от страна на 
членовете на европейска политическа 
фондация, както и вноски от европейски 
политически партии. Това финансиране 
не може да надвишава 40 % от 
годишния бюджет на тази европейска 
политическа фондация и не може да има 
за източник средства от общия бюджет 
на Европейския съюз, получени от 
европейска политическа партия в 
съответствие с настоящия регламент.

8. Допускат се вноски от страна на 
членовете на европейска политическа 
фондация, както и вноски от европейски 
политически партии. Това финансиране 
не може да надвишава 90 % от 
годишния бюджет на тази европейска 
политическа фондация и не може да има 
за източник средства от общия бюджет 
на Европейския съюз, получени от 
европейска политическа партия в 
съответствие с настоящия регламент.

Or. fi
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Изменение 26
Richard Ashworth
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За всяка европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация, получила дарение, направено 
в рамките на държавата или от чужбина, 
се прилагат същите условия на данъчно 
облагане, които се прилагат и за 
дарения за политическа партия или 
политическа фондация със седалище в 
съответната държава членка.

1. За всяка европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация, получила дарение, направено 
в рамките на държавата или от чужбина,
могат да се прилагат същите условия 
на данъчно облагане, които се прилагат 
и за дарения за политическа партия или 
политическа фондация със седалище в 
съответната държава членка, ако 
съответните данъчни органи във 
въпросната държава членка решат 
така.

Or. en

Обосновка

Данъчният статут на европейските политически партии и фондации и на даренията 
за тях следва да се определят от компетентните държави членки в съответствие 
със съществуващото национално законодателство. Решаването на данъчни въпроси в 
рамките на регламент, който се приема по обикновената законодателна процедура е 
спорно от правна гледна точка и може да противоречи на разпоредбите на Договора.

Изменение 27
Richard Ashworth
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяко физическо или юридическо 
лице, което прави дарение за европейска 
политическа партия или европейска 
политическа фондация в рамките на 
държавата или от чужбина, се ползва 

2. Всяко физическо или юридическо 
лице, което прави дарение за европейска 
политическа партия или европейска 
политическа фондация в рамките на 
държавата или от чужбина, може да се 
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със същите условия на данъчно 
облагане, които се прилагат при дарения 
за политическа партия или политическа 
фондация със седалище в държавата 
членка, в която дарителят е установен за 
целите на данъчното облагане.

ползва със същите условия на данъчно 
облагане, които се прилагат при дарения 
за политическа партия или политическа 
фондация със седалище в държавата 
членка, в която дарителят е установен за 
целите на данъчното облагане, ако 
съответните данъчни органи на 
въпросната държава членка решат 
така.

Or. en

Обосновка

Данъчният статут на европейските политически партии и фондации и на даренията 
за тях следва да се определят от компетентните държави членки в съответствие 
със съществуващото национално законодателство. Решаването на данъчни въпроси в 
рамките на регламент, който се приема по обикновената законодателна процедура е 
спорно от правна гледна точка и може да противоречи на разпоредбите на Договора.

Изменение 28
George Lyon

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяко физическо или юридическо 
лице, което прави дарение за европейска 
политическа партия или европейска 
политическа фондация в рамките на 
държавата или от чужбина, се ползва 
със същите условия на данъчно 
облагане, които се прилагат при дарения 
за политическа партия или политическа 
фондация със седалище в държавата 
членка, в която дарителят е установен за 
целите на данъчното облагане.

2. Без да се засягат съществуващите 
национални прагове и 
автономността на данъчното право 
на държавите членки всяко физическо 
или юридическо лице, което прави 
дарение за европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация в рамките на държавата или 
от чужбина, се ползва със същите 
условия на данъчно облагане, които се 
прилагат при дарения за политическа 
партия или политическа фондация със 
седалище в държавата членка, в която 
дарителят е установен за целите на 
данъчното облагане.

Or. en
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Обосновка

С това изменение се цели изясняване на обхвата на настоящия регламент, който 
остава неясен в предложението на Комисията.

Изменение 29
Richard Ashworth
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По смисъла на параграфи 1 и 2 
европейската политическа партия и 
европейската политическа фондация 
се считат за еквивалентни 
съответно на политическа партия и 
политическа фондация, учредена в 
съответствие с правото на 
съответната държава членка.

заличава се

Or. en

Изменение 30
Ingeborg Gräßle

Предложение за регламент
Член 18 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Финансирането на европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации от общия 
бюджет на Европейския съюз или от 
каквито и да е други източници не може 
да се използва за финансиране на 
кампании за национални, регионални 
или местни референдуми.

3. Финансирането на европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации от общия 
бюджет на Европейския съюз или от 
каквито и да е други източници не може 
да се използва за финансиране на 
кампании за национални, регионални 
или местни референдуми, освен ако 
предметът на тези референдуми не е 
въпрос, свързан със 
законодателството на Европейския 
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съюз или ако референдумът не се 
отнася пряко до функционирането на 
институция на Европейския съюз.

Or. de

Обосновка

С това изменение се повтаря призивът на Парламента в резолюцията му от 6 април 
2011 г. относно прилагането на Регламент (ЕО) №2004/2003 (параграф 25).

Изменение 31
Helga Trüpel
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Най-късно до шест месеца след края 
на финансовата година европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации внасят в 
регистъра и в компетентните 
национални органи в държавите членки:

1. Най-късно до четири месеца след 
края на финансовата година 
европейските политически партии и 
европейските политически фондации 
внасят в регистъра и в компетентните 
национални органи в държавите членки:

Or. en

Обосновка

Наличието на достъпна и навременна информация за гласоподавателите е особено 
важно в годините, в които се провеждат избори. Поради това сроковете за 
отчитане следва да се изтеглят напред.

Изменение 32
George Lyon

Предложение за регламент
Член 22 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Санкциите, наложени по силата на 
настоящия член, се прилагат за всички 

7. Санкциите, наложени по силата на 
настоящия член, се прилагат за всички 
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европейски политически партии и 
европейски политически фондации, 
независимо дали получават 
финансиране от Съюза. Отговорният 
разпоредител с бюджетни кредити може 
да налага административни и/или 
финансови санкции съгласно член [96, 
параграф 2] от финансовия регламент и 
член 145 от Правилата за неговото 
прилагане на всяка европейска 
политическа партия или европейска 
политическа фондация, която се намира 
в едно от положенията, посочени в член 
[96, параграф 1] от финансовия 
регламент, което не е обхванато от 
горните параграфи.

европейски политически партии и 
европейски политически фондации, 
които са признати съгласно 
разпоредбите на настоящия 
регламент, независимо дали са
кандидатствали за финансиране от 
Съюза. Възлагащият орган може да 
налага административни и/или 
финансови санкции съгласно член 109, 
параграф 2 от Финансовия регламент и 
член 145 от Правилата за неговото 
прилагане на всяка европейска 
политическа партия или европейска 
политическа фондация, която се намира 
в едно от положенията, посочени в член 
109, параграф 1 от Финансовия 
регламент, което не е обхванато от 
горните параграфи.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се уточни: Партиите или фондациите подлежат на правилата за 
прозрачност на даренията дори да не са кандидатствали или получавали финансиране 
от Съюза в допълнение към собствените си средства.

Изменение 33
Ingeborg Gräßle

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Регистърът публикува в създаден за 
целта уебсайт следните документи:

1. Най-късно четири седмици след 
датата на направено съобщение или 
след като Европейският парламент е 
приел решение, Регистърът публикува в 
създаден за целта уебсайт следните 
документи:

Or. de
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Обосновка

Вместо да бъде ограничен до подробностите, посочени в букви а) и б), едномесечният 
срок за публикуване на уебсайта на всякакъв вид информация следва да бъде 
стандартен.

Изменение 34
Ingeborg Gräßle

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) имената и уставите на всички 
регистрирани европейски политически 
партии и европейски политически 
фондации, заедно с документите, 
внесени като част от заявлението за 
регистрация в съответствие с член 6, 
параграф 3, в срок до четири седмици 
след като Европейският парламент е 
приел своето решение, а след тази дата 
– и всички изменения, съобщени на 
Европейския парламент в съответствие 
с член 6, параграфи 6 и 7,

а) имената и уставите на всички 
регистрирани европейски политически 
партии и европейски политически 
фондации, заедно с документите, 
внесени като част от заявлението за 
регистрация в съответствие с член 6, 
параграф 3, а след тази дата – и всички 
изменения, съобщени на Европейския 
парламент в съответствие с член 6, 
параграфи 6 и 7,

Or. de

Обосновка

Техническо съгласуване във връзка с изменението в първото изречение на член 24, 
параграф 1.

Изменение 35
Ingeborg Gräßle

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) списък на заявленията, които не са 
одобрени, заедно с документите, 
внесени като част от заявлението за 

б) списък на заявленията, които не са 
одобрени, заедно с документите, 
внесени като част от заявлението за 
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регистрация в съответствие с член 6, 
параграф 3 и основанията за отказа, в 
срок до четири седмици след като 
Европейският парламент е приел 
своето решение,

регистрация в съответствие с член 6, 
параграф 3 и основанията за отказа,

Or. de

Обосновка

Техническо съгласуване във връзка с изменението в първото изречение на член 24, 
параграф 1.

Изменение 36
Helga Trüpel
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) годишните финансови отчети и 
докладите от външен одит, посочени в 
член 19, параграф 1, а за европейски 
политически фондации – и 
окончателните доклади за изпълнението 
на работната им програма,

г) годишните финансови отчети и 
докладите от външен одит, посочени в 
член 19, параграф 1, а за европейски 
политически фондации – и 
окончателните доклади за изпълнението 
на работната им програма; тази 
информация се публикува най-късно 
шест седмици след получаването им,
заедно с цялата финансова 
информация, представена в 
съпоставими таблични формати, 
включително като открити данни,

Or. en

Изменение 37
Helga Trüpel
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква д)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) имената на дарителите и съответните 
дарения, които са докладвани от 
европейските политически партии и 
европейските политически фондации в 
съответствие с член 15, параграфи 2, 3 и 
4, с изключение на даренията от 
физически лица, ненадвишаващи 1 000 
EUR на година и от дарител, които се 
отразяват в докладите като 
„незначителни дарения“,

д) имената на дарителите и съответните 
дарения, които са докладвани от 
европейските политически партии и 
европейските политически фондации в 
съответствие с член 15, параграфи 2, 3 и 
4, с изключение на даренията от 
физически лица, ненадвишаващи 1 000 
EUR на година и от дарител, които се 
отразяват в докладите като 
„незначителни дарения“; тази 
информация се публикува най-късно 
шест седмици след получаването им, 
заедно с цялата финансова 
информация, представена в 
съпоставими таблични формати, 
включително като открити данни,

Or. en

Изменение 38
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Европейският парламент и комитетът, 
посочен в член 7, параграф 2, 
гарантират, че личните данни, които 
събират съгласно изискванията на 
настоящия регламент, не се използват за 
други цели освен за осигуряване на 
законосъобразността, редовността и 
прозрачността на финансирането на 
европейските политически партии и 
европейските политически фондации и 
на членството в европейските 
политически партии. Те унищожават 
тези лични данни най-късно 24 месеца 
след публикуването на съответните 
части в съответствие с член 24.

3. Европейският парламент, Комисията
и комитетът, посочен в член 7, параграф 
2, гарантират, че личните данни, които 
събират съгласно изискванията на 
настоящия регламент, не се използват за 
други цели освен за осигуряване на 
законосъобразността, редовността и 
прозрачността на финансирането на 
европейските политически партии и 
европейските политически фондации и 
на членството в европейските 
политически партии. Те унищожават 
тези лични данни най-късно 24 месеца 
след публикуването на съответните 
части в съответствие с член 24.
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Or. fi

Изменение 39
Ingeborg Gräßle

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Европейският парламент и комитетът, 
посочен в член 7, параграф 2, 
гарантират, че личните данни, които 
събират съгласно изискванията на 
настоящия регламент, не се използват за 
други цели освен за осигуряване на 
законосъобразността, редовността и 
прозрачността на финансирането на 
европейските политически партии и 
европейските политически фондации и 
на членството в европейските 
политически партии. Те унищожават 
тези лични данни най-късно 24 месеца 
след публикуването на съответните 
части в съответствие с член 24.

3. Европейският парламент и комитетът, 
посочен в член 7, параграф 2, 
гарантират, че личните данни, които 
събират съгласно изискванията на 
настоящия регламент, не се използват за 
други цели освен за осигуряване на 
законосъобразността, редовността и 
прозрачността на финансирането на 
европейските политически партии и 
европейските политически фондации и 
на членството в европейските 
политически партии. Те унищожават 
тези лични данни най-късно 36 месеца 
след публикуването на съответните 
части в съответствие с член 24.

Or. de

Обосновка

Отклонявайки се от член 13 от Финансовия регламент Комисията предлага по-щедри 
условия за пренасяне „n+2“, което дава възможност бюджетните кредити за 
определена финансова година да се използват в рамките на цели три финансови 
години. Срокът за унищожаване на лични данни следва съответно също да бъде 
удължен на 36 месеца.

Изменение 40
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Европейският надзорен орган по 
защита на данните е отговорен да следи 

7. Европейският надзорен орган по 
защита на данните е отговорен да следи 
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и гарантира, че Европейският парламент 
и комитетът, посочен в член 7, параграф 
2, спазват и защитават основните права 
и свободи на физическите лица при 
обработването на личните им данни в 
съответствие с изискванията на 
настоящия регламент. Без да се засяга 
правото на съдебна защита, всеки 
субект на данни може да подаде жалба 
до Европейския надзорен орган по 
защита на данните, ако счете, че е било 
нарушено правото му на защита на 
неговите лични данни в резултат на 
обработване на тези данни от страна на 
Европейския парламент или на 
комитета.

и гарантира, че Европейският 
парламент, Комисията и комитетът, 
посочен в член 7, параграф 2, спазват и 
защитават основните права и свободи на 
физическите лица при обработването на 
личните им данни в съответствие с 
изискванията на настоящия регламент.
Без да се засяга правото на съдебна 
защита, всеки субект на данни може да 
подаде жалба до Европейския надзорен 
орган по защита на данните, ако счете, 
че е било нарушено правото му на 
защита на неговите лични данни в 
резултат на обработване на тези данни 
от страна на Европейския парламент 
или на комитета.

Or. fi

Изменение 41
George Lyon

Предложение за регламент
Член 26 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейският парламент предвижда 
процедура за обжалване по 
административен ред във връзка с 
решения, свързани с регистрацията на 
устав, с финансирането или с налагането 
на санкции.

1. Европейският парламент предвижда
бърза и прозрачна процедура за 
обжалване по административен ред във 
връзка с решения, свързани с 
регистрацията на устав, с 
финансирането или с налагането на 
санкции.

Or. en

Обосновка

С това изменение се подчертава необходимостта от бързи и подходящи процедури за 
обжалване по административен ред предвид потенциалните санкции.


