
AM\922851CS.doc PE502.125v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Rozpočtový výbor

2012/0237(COD)

20.12.2012

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
6 - 41

Návrh stanoviska
Edit Herczog
(PE500.600v01-00)

Statut a financování evropských politických stran a evropských politických 
nadací

Návrh nařízení
(COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD))



PE502.125v01-00 2/21 AM\922851CS.doc

CS

AM_Com_LegOpinion



AM\922851CS.doc 3/21 PE502.125v01-00

CS

Pozměňovací návrh 6
George Lyon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

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 objektivní 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Ingeborg Gräßle

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Členství v evropské politické straně 
a účast na její politické činnosti 
představují zapojení do sdružení, jež je 
v zásadě třeba považovat za dobrovolnou 
činnost, nikoli za službu za úhradu. 
Činnosti dobrovolných pracovníků 
volebního týmu tak nelze považovat za 
dary ve smyslu tohoto nařízení.

Or. de
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 8
George Lyon

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 9
Ingeborg Gräßle

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, s výjimkou 
činností dobrovolných pracovníků 
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volebního týmu.

Or. de

Odůvodnění

Viz bod odůvodnění 15a (nový).

Pozměňovací návrh 10
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) musí být alespoň v jedné čtvrtině 
členských států zastoupeno poslanci 
Evropského parlamentu nebo v 
celostátních parlamentech, regionálních 
parlamentech nebo v regionálních 
shromážděních, nebo

b) členské strany, které ho tvoří, musí být 
alespoň v jedné čtvrtině členských států 
zastoupeny poslanci Evropského 
parlamentu nebo v celostátních 
parlamentech, regionálních parlamentech 
nebo v regionálních shromážděních, nebo

Or. fi

Pozměňovací návrh 11
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 muselo obdržet alespoň v jedné čtvrtině 
členských států nejméně tři procenta 
hlasů odevzdaných v každém z nich při 
posledních volbách do Evropského 
parlamentu,

vypouští se

Or. fi
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Pozměňovací návrh 12
Sari Essayah

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Kdykoli o to požádá čtvrtina jeho členů, 
kteří zastupují nejméně tři politické 
skupiny v Evropském parlamentu, 
rozhodne Evropský parlament většinou 
hlasů svých členů, zda jsou nadále splněny 
podmínky v čl. 3 odst. 1 písm. c) pro 
evropské politické strany a v čl. 3 odst. 2 
písm. c) pro evropské politické nadace.

Komise může rozhodnout, zda jsou nadále 
splněny podmínky v čl. 3 odst. 1 písm. c) 
pro evropské politické strany a v čl. 3 odst. 
2 písm. c) pro evropské politické nadace.

Or. fi

Pozměňovací návrh 13
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Před přijetím rozhodnutí vyslechne 
Evropský parlament zástupce dotyčné 
evropské politické strany nebo evropské 
politické nadace a požádá výbor složený z 
nezávislých osobností, aby v přiměřené 
lhůtě sdělil své stanovisko v této věci.

Před přijetím rozhodnutí vyslechne Komise
zástupce dotyčné evropské politické strany 
nebo evropské politické nadace a požádá 
výbor složený z nezávislých osobností, aby 
v přiměřené lhůtě sdělil své stanovisko v 
této věci.

Or. fi

Pozměňovací návrh 14
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Fyzická nebo právnická osoba může 
kdykoli podat Evropskému parlamentu 
zdůvodněnou žádost o ověření, zda jsou 
nadále plněny podmínky a požadavky 
uvedené v odstavci 1. Porušení hodnot, na 
nichž je založena Unie, evropskou 
politickou stranou, včetně jejích členů, 
nebo evropskou politickou nadací lze určit 
pouze v souladu s odstavcem 2.

3. Fyzická nebo právnická osoba může 
Komisi kdykoli podat zdůvodněnou žádost 
o ověření, zda jsou nadále plněny 
podmínky a požadavky uvedené v odstavci 
1. Porušení hodnot, na nichž je založena 
Unie, evropskou politickou stranou, včetně 
jejích členů, nebo evropskou politickou 
nadací lze určit pouze v souladu 
s odstavcem 2.

Or. fi

Pozměňovací návrh 15
George Lyon

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropská politická strana a evropská 
politická nadace má plné právní uznání a 
způsobilost k právním úkonům ve všech 
členských státech.

Evropská politická strana a evropská 
politická nadace má plné právní uznání a 
způsobilost k právním úkonům ve všech 
členských státech v souladu s platnými 
právními předpisy v těchto členských 
státech, aniž jsou tyto právní předpisy 
dotčeny.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 16
George Lyon

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2
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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 
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.

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 17
George Lyon

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) její řídící orgán rozhodne o přeměně 
evropské politické strany nebo evropské 
politické nadace na právnickou osobu 
uznávanou právním řádem některého 
členského státu,

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že článek 9 zajišťuje právní uznání a způsobilost k právním úkonům ve 
všech členských státech a že čl. 4 odst. 1 písm. c) stanoví, aby ve stanovách politické strany 
byla upravena „právní forma strany, jak je uznána v právním řádu členského státu, v němž 
má své sídlo“, je toto ustanovení nadbytečné. Tentýž požadavek platí i pro politické nadace 
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(čl. 5 odst. 1 písm. c)).

Pozměňovací návrh 18
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropský parlament přijme rozhodnutí o 
ukončení evropského právního statusu a 
vyškrtnutí z rejstříku.

2. Evropský parlament přijme na návrh 
Komise rozhodnutí o ukončení evropského 
právního statusu a vyškrtnutí z rejstříku.

Or. fi

Pozměňovací návrh 19
George Lyon

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 (EU, Euratom) 
Evropského parlamentu a Rady 
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.
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Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 20
Richard Ashworth
za skupinu ECR

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 85 % ročních způsobilých 
nákladů evropské politické strany a 85 % 
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.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s cílem omezit závislost na financování ze strany Unie a podpořit rozvoj vlastních 
zdrojů a zajistit zodpovědnější přístup, a tím i lepší správu finančních prostředků, by míra 
spolufinancování měla jak pro strany, tak nadace činit 85 %.

Pozměňovací návrh 21
Helga Trüpel
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jednotlivé dary přesahující hodnotu 12
000 EUR, které přijaly evropské politické 
strany a evropské politické nadace, jsou 
bezodkladně písemně hlášeny Evropskému 
parlamentu v souladu s ustanoveními 
odstavce 2.

4. Jednotlivé dary přesahující hodnotu 
2 000 EUR, které přijaly evropské politické 
strany a evropské politické nadace, jsou 
bezodkladně písemně hlášeny Evropskému 
parlamentu v souladu s ustanoveními 
odstavce 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Sari Essayah

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,

Or. fi

Pozměňovací návrh 23
Sari Essayah

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) dary od jakýchkoli orgánů veřejné moci 
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 

d) dary od jakýchkoli orgánů veřejné moci 
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 
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podniky. jednotlivé podniky.

Or. fi

Pozměňovací návrh 24
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Příspěvky evropské politické straně od 
jejich členů jsou přípustné. Tyto příspěvky 
nesmí překročit 40 % ročního rozpočtu 
evropské politické strany.

7. Příspěvky evropské politické straně od 
jejich členů jsou přípustné. Tyto příspěvky 
nesmí překročit 90 % ročního rozpočtu 
evropské politické strany.

Or. fi

Pozměňovací návrh 25
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 8 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Příspěvky pro evropskou politickou 
nadaci od jejích členů a od evropských 
politických stran jsou přípustné. Tyto 
příspěvky nesmějí přesáhnout 40 % 
ročního rozpočtu evropské politické nadace 
a nesmějí pocházet z prostředků získaných 
evropskou politickou stranou podle tohoto 
nařízení ze souhrnného rozpočtu Evropské 
unie.

8. Příspěvky pro evropskou politickou 
nadaci od jejích členů a od evropských 
politických stran jsou přípustné. Tyto 
příspěvky nesmějí přesáhnout 90 %
ročního rozpočtu evropské politické nadace 
a nesmějí pocházet z prostředků získaných 
evropskou politickou stranou podle tohoto 
nařízení ze souhrnného rozpočtu Evropské 
unie.

Or. fi

Pozměňovací návrh 26
Richard Ashworth
za skupinu ECR
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Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každá evropská politická strana nebo 
evropská politická nadace, která obdrží dar 
z vnitrostátních zdrojů nebo ze zahraničí, 
využívá stejný daňový režim, jaký se 
vztahuje na dary pro politické strany nebo 
politické nadace se sídlem v dotčeném 
členském státě.

1. Každá evropská politická strana nebo 
evropská politická nadace, která obdrží dar 
z vnitrostátních zdrojů nebo ze zahraničí, 
může využívat stejný daňový režim, jaký se 
vztahuje na dary pro politické strany nebo 
politické nadace se sídlem v dotčeném 
členském státě, pokud tak rozhodnou 
příslušné daňové orgány dotčeného 
členského státu.

Or. en

Odůvodnění

Daňový status politických stran a nadací na evropské úrovni a darů, které obdrží, by měly v 
souladu s relevantními platnými vnitrostátními právními předpisy vymezit příslušné orgány 
členských států. Začlenit daňové záležitosti do oblasti působnosti nařízení v rámci řádného 
legislativního postupu je z právního hlediska sporné a pravděpodobně i v rozporu s 
ustanoveními Smlouvy.

Pozměňovací návrh 27
Richard Ashworth
za skupinu ECR

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. Každá fyzická nebo právnická osoba, 
která daruje evropské politické straně nebo 
evropské politické nadaci na vnitrostátní 
úrovni nebo ze zahraničí, může využívat
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, pokud tak 
rozhodnou příslušné daňové orgány 
dotčeného členského státu.
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Or. en

Odůvodnění

Daňový status politických stran a nadací na evropské úrovni a darů, které obdrží, by měly v 
souladu s relevantními platnými vnitrostátními právními předpisy vymezit příslušné orgány 
členských států. Začlenit daňové záležitosti do oblasti působnosti nařízení v rámci řádného 
legislativního postupu je z právního hlediska sporné a pravděpodobně i v rozporu s 
ustanoveními Smlouvy.

Pozměňovací návrh 28
George Lyon

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.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 29
Richard Ashworth
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely odstavců 1 a 2 se na 
evropskou politickou stranu a evropskou 
politickou nadaci pohlíží jako na 
rovnocenné subjekty s politickou stranou 
a politickou nadací zřízenou podle 
právních předpisů dotčených členských 
států.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Ingeborg Gräßle

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 případů, kdy jsou předmětem 
referenda právní předpisy Evropské unie 
nebo se referendum přímo týká činnosti 
orgánu Evropské unie.

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z požadavku, jejž Evropský parlament uvedl ve svém 
usnesení ze dne 6. dubna 2011 o uplatňování nařízení (ES) č. 2004/2003 (bod 25).

Pozměňovací návrh 31
Helga Trüpel
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do šesti měsíců po skončení 
rozpočtového roku předloží evropské 
politické strany a evropské politické 
nadace rejstříku a příslušným vnitrostátním 
orgánům v členských státech:

1. Nejpozději do čtyř měsíců po skončení 
rozpočtového roku předloží evropské 
politické strany a evropské politické 
nadace rejstříku a příslušným vnitrostátním 
orgánům v členských státech:

Or. en

Odůvodnění

Zejména v letech, kdy se konají volby, je velmi důležité, aby voliči měli k dispozici aktuální 
informace, a proto je třeba zkrátit lhůty pro podávání zpráv.

Pozměňovací návrh 32
George Lyon

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 požádaly o 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.

Or. en

Odůvodnění

Znění je třeba upřesnit: na stranu či nadaci se pravidla týkající se transparentnosti v oblasti 
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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 33
Ingeborg Gräßle

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – návětí

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:

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 34
Ingeborg Gräßle

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,

Or. de
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 35
Ingeborg Gräßle

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 
odst. 3 a důvody zamítnutí nejpozději do 
čtyř týdnů poté, co Evropský parlament 
přijal rozhodnutí,

b) seznam žádostí, které nebyly schváleny, 
spolu s dokumenty předloženými jako 
součást žádosti o registraci v souladu s čl. 6 
odst. 3 a důvody zamítnutí,

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 36
Helga Trüpel
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) roční účetní závěrku a zprávy o externím 
auditu podle čl. 19 odst. 1 a v případě 
evropských politických nadací závěrečné 
zprávy o provádění pracovních programů,

d) roční účetní závěrku a zprávy o externím 
auditu podle čl. 19 odst. 1 a v případě 
evropských politických nadací závěrečné 
zprávy o provádění pracovních programů; 
tyto informace zveřejní nejpozději šest 
týdnů poté, co je obdržel, přičemž veškeré 
finanční informace poskytne ve 
srovnatelném formátu v podobě tabulek, i 
jako veřejně přístupné údaje,
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Or. en

Pozměňovací návrh 37
Helga Trüpel
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) Jména dárců a jejich odpovídající dary, 
které nahlásily evropské politické strany a 
evropské politické nadace v souladu s čl. 
15 odst. 2, 3 a 4, s výjimkou darů od 
fyzických osob nepřevyšujících hodnotu 1 
000 EUR za rok a od jednoho dárce, které 
se vykazují jako „menší dary“.

e) jména dárců a jejich odpovídající dary, 
které nahlásily evropské politické strany a 
evropské politické nadace v souladu s čl. 
15 odst. 2, 3 a 4, s výjimkou darů od 
fyzických osob nepřevyšujících hodnotu 1 
000 EUR za rok a od jednoho dárce, které 
se vykazují jako „menší dary“; tyto 
informace zveřejní nejpozději šest týdnů
poté, co je obdržel, přičemž veškeré 
finanční informace poskytne ve 
srovnatelném formátu v podobě tabulek, i 
jako veřejně přístupné údaje,

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Sari Essayah

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 

3. Evropský parlament, Komise 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 
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s článkem 24. informací v souladu s článkem 24.

Or. fi

Pozměňovací návrh 39
Ingeborg Gräßle

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.

Or. de

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 tak na oplátku měla 
činit 36 měsíců.

Pozměňovací návrh 40
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Evropský inspektor ochrany údajů je 
odpovědný za sledování a zajištění toho, 
aby Evropský parlament a výbor uvedený 

7. Evropský inspektor ochrany údajů je 
odpovědný za sledování a zajištění toho, 
aby Evropský parlament, Komise a výbor 
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v čl. 7 dost. 2 respektovaly a chránily 
základní práva a svobody fyzických osob 
při zpracování osobních údajů podle tohoto 
nařízení. Aniž je dotčen soudní přezkum, 
může každý subjekt údajů podat stížnost 
evropskému inspektorovi ochrany údajů, 
má-li za to, že jeho právo na ochranu jeho 
osobních údajů bylo porušeno v důsledku 
zpracování těchto údajů Evropským 
parlamentem nebo výborem.

uvedený v čl. 7 dost. 2 respektovaly a 
chránily základní práva a svobody 
fyzických osob při zpracování osobních 
údajů podle tohoto nařízení. Aniž je dotčen 
soudní přezkum, může každý subjekt údajů 
podat stížnost evropskému inspektorovi 
ochrany údajů, má-li za to, že jeho právo 
na ochranu jeho osobních údajů bylo 
porušeno v důsledku zpracování těchto 
údajů Evropským parlamentem nebo 
výborem.

Or. fi

Pozměňovací návrh 41
George Lyon

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 urychlené a 
transparentní správní postupy pro 
odvolání proti rozhodnutím týkajícím se 
registrace stanov, financování či sankcí.

Or. en

Odůvodnění

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


