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

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Budgetudvalget

2012/0237(COD)

20.12.2012

ÆNDRINGSFORSLAG
6 - 41

Udkast til udtalelse
Edit Herczog
(PE500.600v01-00)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statut for og finansiering 
af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde

Forslag til forordning
(COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD))



PE502.125v01-00 2/22 AM\922851DA.doc

DA

AM_Com_LegOpinion



AM\922851DA.doc 3/22 PE502.125v01-00

DA

Ændringsforslag 6
George Lyon

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) De procedurer, der skal følges af 
europæiske politiske partier og deres 
tilknyttede europæiske politiske fonde for 
at opnå europæisk retlig status i medfør af 
denne forordning, bør lægges fast, og det 
samme gælder de procedurer og kriterier, 
der skal iagttages, når det afgøres, om der 
kan indrømmes en sådan europæisk retlig 
status. Det er ligeledes nødvendigt at 
fastlægge procedurerne i de tilfælde, hvor 
et europæisk politisk parti eller en 
europæisk politisk fond fortaber eller 
opgiver sin europæiske juridiske status.

(8) De procedurer, der skal følges af 
europæiske politiske partier og deres 
tilknyttede europæiske politiske fonde for 
at opnå europæisk retlig status i medfør af 
denne forordning, bør lægges fast, og det 
samme gælder de procedurer og kriterier, 
der skal iagttages, når det afgøres, om der 
kan indrømmes en sådan europæisk retlig 
status. Det er ligeledes nødvendigt at 
fastlægge upartiske og gennemsigtige 
procedurer i de tilfælde, hvor et europæisk 
politisk parti eller en europæisk politisk 
fond fortaber eller opgiver sin europæiske 
juridiske status.

Or. en

Ændringsforslag 7
Ingeborg Gräßle

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Medlemskab af et europæisk politisk 
parti og deltagelse i dets politiske 
aktiviteter er en form for deltagelse i 
foreningslivet, som principielt ikke bør ses 
som en tjenesteydelse, der aflønnes, men 
som et frivilligt engagement. Aktiviteter, 
der udføres af frivillige valgmedarbejdere, 
bør derfor ikke behandles som gaver i 
denne forordning.



PE502.125v01-00 4/22 AM\922851DA.doc

DA

Or. de

Begrundelse

Betragtningen forklarer ændringen af artikel 2, stk. 7.

Ændringsforslag 8
George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 – fodnote 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18. På datoen for vedtagelsen af denne 
forordning vil Kollegiet også vedtage et 
arbejdsdokument fra Kommissionen om et 
forslag til ændring af finansforordningen 
med et nyt afsnit om finansiering af 
europæiske politiske partier gennem 
bidrag. Indførelsen af "bidrag" for 
europæiske politiske partier vil blive 
bekræftet, når sidstnævnte forslag er blevet 
vedtaget af medlovgiverne.

18. På datoen for vedtagelsen af denne 
forordning vil Kollegiet også vedtage et 
arbejdsdokument fra Kommissionen om et 
forslag til ændring af finansforordningen 
med et nyt afsnit om finansiering af 
europæiske politiske partier gennem 
bidrag. Indførelsen af "bidrag" for 
europæiske politiske partier vil blive 
bekræftet, når sidstnævnte forslag er blevet 
vedtaget af medlovgiverne, således at der 
sikres sammenhæng og klarhed mellem 
definitionerne i de to forslag.

Or. en

Begrundelse

Denne præcision er nødvendig for at sikre, at der tages tilstrækkeligt hensyn til forholdet 
mellem de to forslag.

Ændringsforslag 9
Ingeborg Gräßle

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "gave": kontante pengegaver og andre 
naturalieydelser (varer, tjenesteydelser), 
som udgør en økonomisk fordel for det 

7) "gave": kontante pengegaver og andre 
naturalieydelser (varer, tjenesteydelser), 
som udgør en økonomisk fordel for det 
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pågældende europæiske politiske parti eller 
den pågældende europæiske politiske fond.

pågældende europæiske politiske parti eller 
den pågældende europæiske politiske fond;
dette omfatter ikke valgmedarbejderes 
aktiviteter. 

Or. de

Begrundelse

Se betragtning 15a (ny).

Ændringsforslag 10
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den skal i mindst en fjerdedel af 
medlemsstaterne være repræsenteret af 
medlemmer af Europa-Parlamentet eller i 
de nationale eller regionale parlamenter 
eller regionale forsamlinger, eller

b) den skal i mindst en fjerdedel af 
medlemsstaterne være repræsenteret af 
medlemmer af Europa-Parlamentet eller 
gennem dets medlemspartier i de nationale 
eller regionale parlamenter eller regionale 
forsamlinger, eller

Or. fi

Ændringsforslag 11
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 den skal i mindst en fjerdedel af 
medlemsstaterne have opnået mindst 3 % 
af de afgivne stemmer i hver af disse 
medlemsstater ved det seneste valg til 
Europa-Parlamentet

udgår

Or. fi
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Ændringsforslag 12
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Når en fjerdedel af Europa-Parlamentets 
medlemmer, der repræsenterer mindst tre 
politiske grupper, anmoder om det, 
beslutter Europa-Parlamentet med et 
flertal af sine medlemmer, om betingelsen 
i artikel 3, stk. 1, litra c), for et europæisk 
politisk partis vedkommende og i artikel 3, 
stk. 2, litra c), for en europæisk politisk 
fonds vedkommende fortsat er opfyldt.

Kommissionen kan beslutte, om 
betingelsen i artikel 3, stk. 1, litra c), for et 
europæisk politisk partis vedkommende og 
i artikel 3, stk. 2, litra c), for en europæisk 
politisk fonds vedkommende fortsat er 
opfyldt

Or. fi

Ændringsforslag 13
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Inden Europa-Parlamentet træffer en 
sådan beslutning, hører Europa-
Parlamentet repræsentanter for det 
pågældende europæiske politiske parti eller 
den pågældende europæiske politiske fond 
og anmoder et udvalg af uafhængige 
fremtrædende personer om at afgive 
udtalelse om spørgsmålet inden for en 
rimelig frist.

Inden Kommissionen træffer en sådan 
beslutning, hører Europa-Parlamentet 
repræsentanter for det pågældende 
europæiske politiske parti eller den 
pågældende europæiske politiske fond og 
anmoder et udvalg af uafhængige 
fremtrædende personer om at afgive 
udtalelse om spørgsmålet inden for en 
rimelig frist.

Or. fi

Ændringsforslag 14
Sari Essayah
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En fysisk eller juridisk person kan på et 
hvilket som helst tidspunkt indgive en 
begrundet anmodning til Europa-
Parlamentet om at kontrollere, at en eller 
flere af de betingelser eller krav, der er 
nævnt i stk. 1, fortsat er opfyldt. Hvis et 
europæisk politisk parti, herunder dets 
medlemmer, krænker de værdier, som 
Unionen bygger på, kan dette kun fastslås i 
henhold til stk. 2.

3. En fysisk eller juridisk person kan på et 
hvilket som helst tidspunkt indgive en 
behørigt begrundet anmodning til 
Kommissionen om at kontrollere, at en 
eller flere af de betingelser eller krav, der 
er nævnt i stk. 1, fortsat er opfyldt. Hvis et 
europæisk politisk parti, herunder dets 
medlemmer, krænker de værdier, som 
Unionen bygger på, kan dette kun fastslås i 
henhold til nærværende artikels stk. 2.

Or. fi

Ændringsforslag 15
George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Et europæisk politisk parti og en 
europæisk politisk fond omfattes af fuld 
retlig anerkendelse og rets- og handleevne i 
alle medlemsstater.

Et europæisk politisk parti og en europæisk 
politisk fond omfattes af fuld retlig 
anerkendelse og rets- og handleevne i alle 
medlemsstater i overensstemmelse med og 
med forbehold for gældende lov i disse 
medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at præcisere anvendelsesområdet for den nuværende 
forordning, som ikke fremgår klart af Kommissionens tekst.

Ændringsforslag 16
George Lyon
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Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For anliggender, der ikke er reguleret af 
denne forordning, eller for anliggender, 
der er delvist reguleret af denne 
forordning, er europæiske politiske partier 
og europæiske politiske fonde, hvad angår 
de aspekter, der ikke er omfattet af 
forordningen, reguleret af den nationale 
lovgivning for den juridiske form, der er 
nævnt i partiets eller fondens statut, som er 
gældende i den medlemsstat, hvor de er 
hjemmehørende. Aktiviteter, som det 
europæiske politiske parti eller den 
europæiske politiske fond udøver i andre 
medlemsstater, reguleres af den relevante 
nationale lov i disse medlemsstater.

2. For anliggender, der ikke er eksplicit
reguleret af denne forordning, er 
europæiske politiske partier og europæiske 
politiske fonde reguleret af den nationale 
lovgivning for den juridiske form, der er 
nævnt i partiets eller fondens statut, som er 
gældende i den medlemsstat, hvor de er 
hjemmehørende. Aktiviteter, som det 
europæiske politiske parti eller den 
europæiske politiske fond udøver i andre 
medlemsstater, reguleres af den relevante 
nationale lov i disse medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at præcisere anvendelsesområdet for den nuværende 
forordning, som ikke fremgår klart af Kommissionens tekst.

Ændringsforslag 17
George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) det styrende organ beslutter at 
omdanne det europæiske politiske parti 
eller den europæiske politiske fond til en 
retlig enhed, der er anerkendt i en 
medlemsstats retssystem

udgår

Or. en
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Begrundelse

Denne bestemmelse er overflødig, eftersom artikel 9 giver juridisk anerkendelse og kapacitet i 
alle medlemsstater, og eftersom artikel 4, stk. 1, litra c) gør det til et krav, at et politisk parti 
udspecificerer "partiets juridiske form som anerkendt i retssystemet i den medlemsstat, hvor 
det er hjemmehørende". Der findes et tilsvarende krav for politiske fonde (artikel 5, stk. 1, 
litra c).

Ændringsforslag 18
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Europa-Parlamentet vedtager en 
beslutning om bortfald af den europæiske 
retlige status og fjernelsen fra registret.

2. Europa-Parlamentet vedtager på forslag 
fra Kommissionen en beslutning om 
bortfald af den europæiske retlige status og 
fjernelsen fra registret.

Or. fi

Ændringsforslag 19
George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Et europæisk politisk parti eller en 
europæisk politisk fond i et af de i stk. 1, 
litra a), b) eller c), nævnte tilfælde vil få 
enhver gældende beslutning om EU-midler 
modtaget i henhold til denne forordning 
trukket tilbage eller enhver gældende aftale 
om en sådan finansiering bragt til ophør, 
og alle EU-midler krævet tilbagebetalt, 
herunder ubrugte EU-midler fra tidligere 
år.

3. Et europæisk politisk parti eller en 
europæisk politisk fond i et af de i stk. 1, 
litra a), b) eller c), nævnte tilfælde vil få 
enhver gældende beslutning om EU-midler 
modtaget i henhold til denne forordning 
trukket tilbage eller enhver gældende aftale 
om en sådan finansiering bragt til ophør, 
og alle EU-midler krævet tilbagebetalt, 
herunder ubrugte EU-midler fra tidligere år
i overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU, Euratom) Nr. 
966/2012 af 25. oktober 2012 om de 
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finansielle regler vedrørende Unionens 
almindelige budget1 (finansforordningen).
_____________
1 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

Or. en

Begrundelse

Denne præcision er nødvendig for at sikre, at der tages tilstrækkeligt hensyn til forholdet 
mellem de to forslag.

Ændringsforslag 20
Richard Ashworth
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Finansielle bidrag eller tilskud fra Den 
Europæiske Unions almindelige budget må 
ikke overstige 90 % af et euopæisk politisk 
partis årlige tilskudsberettigede 
omkostninger og 95 % af en europæisk 
politisk fonds årlige støtteberettigede 
omkostninger som angivet i budgettet. 
Europæiske politiske partier kan anvende 
ubrugte EU-bidrag ydet til dækning af 
tilskudsberettigede udgifter i to 
regnskabsår efter tildelingen. Beløb, der 
ikke er brugt efter udløbet af disse to 
regnskabsår, tilbagebetales i henhold til 
finansforordningen.

4. Finansielle bidrag eller tilskud fra Den 
Europæiske Unions almindelige budget må 
ikke overstige 85 % af et europæisk
politisk partis årlige tilskudsberettigede 
omkostninger og 85 % af en europæisk 
politisk fonds årlige støtteberettigede 
omkostninger som angivet i budgettet. 
Europæiske politiske partier kan anvende 
ubrugte EU-bidrag ydet til dækning af 
tilskudsberettigede udgifter i to 
regnskabsår efter tildelingen. Beløb, der 
ikke er brugt efter udløbet af disse to 
regnskabsår, tilbagebetales i henhold til 
finansforordningen.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med målsætningen om at mindske afhængigheden af EU-finansiering og 
fremme udviklingen af egne ressourcer og samtidig fremme ejerskabet og dermed en bedre 
forvaltning af midlerne bør medfinansieringsgraden sættes til 85 % for både partier og fonde.
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Ændringsforslag 21
Helga Trüpel
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Enkeltstående gaver på over 12 000
EUR, som modtages af europæiske 
politiske partier og europæiske politiske 
fonde, skal straks indberettes skriftligt til 
Europa-Parlamentet, jf. også stk. 2.

4. Enkeltstående gaver på over 2.000 EUR, 
som modtages af europæiske politiske 
partier og europæiske politiske fonde, skal 
straks indberettes skriftligt til Europa-
Parlamentet, jf. også stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 22
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) gaver fra enhver virksomhed, som 
offentlige myndigheder direkte eller 
indirekte kan udøve bestemmende 
indflydelse over som følge af ejerskab, 
kapitalindskud eller de for virksomheden
gældende regler

c) gaver fra enhver virksomhed, som 
offentlige myndigheder direkte eller 
indirekte kan udøve bestemmende 
indflydelse over som følge af ejerskab, 
kapitalindskud eller de for den individuelle 
virksomhed gældende regler

Or. fi

Ændringsforslag 23
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 5 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) gaver fra en offentlig myndighed i et 
tredjeland, herunder fra enhver 

d) gaver fra en offentlig myndighed i et 
tredjeland, herunder fra enhver 
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virksomhed, som offentlige myndigheder 
direkte eller indirekte kan udøve 
bestemmende indflydelse over som følge af 
ejerskab, kapitalindskud eller de for 
virksomheden gældende regler.

virksomhed, som offentlige myndigheder 
direkte eller indirekte kan udøve 
bestemmende indflydelse over som følge af 
ejerskab, kapitalindskud eller de for den 
individuelle virksomhed gældende regler.

Or. fi

Ændringsforslag 24
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Bidrag til et europæisk parti fra partiets 
medlemmer er tilladte. Sådanne bidrag må 
ikke overstige 40 % af det europæiske 
politiske partis årlige budget.

7. Bidrag til et europæisk parti fra partiets 
medlemmer er tilladte. Sådanne bidrag må 
ikke overstige 90 % af det europæiske 
politiske partis årlige budget.

Or. fi

Ændringsforslag 25
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Bidrag til en europæisk politisk fond fra 
fondens medlemmer samt fra europæiske 
politiske partier er tilladte. Sådanne bidrag 
må ikke overstige 40 % af det årlige budget 
for den pågældende europæiske politiske 
fond og må ikke stamme fra midler, som et 
europæisk politisk parti har modtaget via 
Den Europæiske Unions almindelige 
budget i henhold til denne forordning.

8. Bidrag til en europæisk politisk fond fra 
fondens medlemmer samt fra europæiske 
politiske partier er tilladte. Sådanne bidrag 
må ikke overstige 90 % af det årlige budget 
for den pågældende europæiske politiske 
fond og må ikke stamme fra midler, som et 
europæisk politisk parti har modtaget via 
Den Europæiske Unions almindelige 
budget i henhold til denne forordning.

Or. fi
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Ændringsforslag 26
Richard Ashworth
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europæiske politiske partier eller 
europæiske politiske fonde, der modtager 
en gave på nationalt plan eller på tværs af 
grænserne, skal have samme 
skattemæssige behandling, som for gaver 
til politiske partier eller politiske fonde, der 
er hjemmehørende i den omhandlede 
medlemsstat.

1. Europæiske politiske partier eller 
europæiske politiske fonde, der modtager 
en gave på nationalt plan eller på tværs af 
grænserne, kan modtage samme 
skattemæssige behandling, som gælder for 
gaver til politiske partier eller politiske 
fonde, der er hjemmehørende i den 
omhandlede medlemsstat, forudsat, at de 
relevante skattemyndigheder i den 
pågældende medlemsstat træffer 
beslutning herom.

Or. en

Begrundelse

Den skattemæssige status af europæiske politiske partier og fonde og disses gaver bør 
overlades til medlemsstatens kompetente myndigheders vurdering i overensstemmelse med 
relevant gældende national lovgivning. At træffe beslutninger om skattespørgsmål inden for 
anvendelsesområdet for en forordning under den almindelige lovgivningsprocedure er 
betænkeligt og højst sandsynligt i modstrid med traktatens bestemmelser.

Ændringsforslag 27
Richard Ashworth
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fysiske eller juridiske personer, der 
donerer gaver til europæiske politiske 
partier eller europæiske politiske fonde på 
nationalt plan eller på tværs af grænserne, 
skal have samme skattemæssige 
behandling som gaver til politiske partier 

2. Fysiske eller juridiske personer, der 
donerer gaver til europæiske politiske 
partier eller europæiske politiske fonde på 
nationalt plan eller på tværs af grænserne, 
kan modtage samme skattemæssige 
behandling som gaver til politiske partier 
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eller politiske fonde, der er 
hjemmehørende i den medlemsstat, hvor 
donoren har sit skattemæssige hjemsted.

eller politiske fonde, der er 
hjemmehørende i den medlemsstat, hvor 
donoren har sit skattemæssige hjemsted, 
forudsat, at de relevante 
skattemyndigheder i den pågældende 
medlemsstat træffer beslutning herom.

Or. en

Begrundelse

Den skattemæssige status af europæiske politiske partier og fonde og disses gaver bør 
overlades til medlemsstatens kompetente myndigheders vurdering i overensstemmelse med 
relevant gældende national lovgivning. At træffe beslutninger om skattespørgsmål inden for 
anvendelsesområdet for en forordning under den almindelige lovgivningsprocedure er 
betænkeligt og højst sandsynligt i modstrid med traktatens bestemmelser.

Ændringsforslag 28
George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fysiske eller juridiske personer, der 
donerer gaver til europæiske politiske 
partier eller europæiske politiske fonde på 
nationalt plan eller på tværs af grænserne, 
skal have samme skattemæssige 
behandling som gaver til politiske partier 
eller politiske fonde, der er 
hjemmehørende i den medlemsstat, hvor 
donoren har sit skattemæssige hjemsted.

2. Med forbehold for eksisterende 
grænseværdier og medlemsstaternes 
skattelovgivnings selvbestemmelse skal
fysiske eller juridiske personer, der donerer 
gaver til europæiske politiske partier eller 
europæiske politiske fonde på nationalt 
plan eller på tværs af grænserne, have 
samme skattemæssige behandling som 
gaver til politiske partier eller politiske 
fonde, der er hjemmehørende i den 
medlemsstat, hvor donoren har sit 
skattemæssige hjemsted.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at præcisere anvendelsesområdet for den nuværende 
forordning, som ikke fremgår klart af Kommissionens tekst.
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Ændringsforslag 29
Richard Ashworth
for ECR-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med henblik på stk. 1 og 2 sidestilles et 
europæisk politisk parti og en europæisk 
politisk fond med et politisk parti eller en 
politisk fond, der er etableret i henhold til 
gældende lov i den omhandlede 
medlemsstat.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 30
Ingeborg Gräßle

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Midler, der ydes til europæiske politiske 
partier og europæiske politiske fonde via 
Den Europæiske Unions almindelige 
budget eller andre kilder, må ikke bruges 
til at finansiere nationale, regionale eller 
lokale folkeafstemningskampagner.

3. Midler, der ydes til europæiske politiske 
partier og europæiske politiske fonde via 
Den Europæiske Unions almindelige 
budget eller andre kilder, må ikke bruges 
til at finansiere nationale, regionale eller 
lokale folkeafstemningskampagner, 
medmindre genstanden for en sådan 
afstemning er Den Europæiske Unions 
lovgivning eller en folkeafstemning 
direkte vedrører et EU-organs arbejde.

Or. de

Begrundelse

Med dette ændringsforslag gentages en opfordring, som Parlamentet stillede i sin beslutning 
af 6. april 2011 om anvendelsen af forordning (EF) nr. 2004/2003 (punkt 25).
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Ændringsforslag 31
Helga Trüpel
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest seks måneder efter 
regnskabsårets udløb fremsender 
europæiske politiske partier og europæiske 
politiske fonde følgende til registret og de 
kompetente nationale myndigheder i 
medlemsstaterne:

1. Senest fire måneder efter regnskabsårets 
udløb fremsender europæiske politiske 
partier og europæiske politiske fonde 
følgende til registret og de kompetente 
nationale myndigheder i medlemsstaterne:

Or. en

Begrundelse

Navnlig i et valgår er det meget vigtigt med tilgængelig og rettidig information til vælgerne. 
Derfor bør tidsfristerne for rapportering rykkes frem.

Ændringsforslag 32
George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De sanktioner, der pålægges i medfør af 
denne artikel, finder anvendelse på alle 
europæiske politiske partier og europæiske 
politiske fonde, uanset om de modtager 
EU-midler. Den anvisningsberettigede kan 
pålægge ethvert europæisk politisk parti og 
enhver europæisk politisk fond 
administrative og/eller finansielle 
sanktioner i henhold til 
finansforordningens artikel [96, stk. 2] og 
artikel [145] i 
gennemførelsesbestemmelserne, hvis de 
befinder sig i en af de situationer, der er 
nævnt i finansforordningens artikel [96, 
stk. 1], som ikke er dækket af ovennævnte 

7. De sanktioner, der pålægges i medfør af 
denne artikel, finder anvendelse på alle 
europæiske politiske partier og europæiske 
politiske fonde, som er anerkendt i 
henhold til bestemmelserne i denne 
forordning, uanset om de har ansøgt om
EU-midler. De ordregivende myndigheder
kan pålægge ethvert europæisk politisk 
parti og enhver europæisk politisk fond 
administrative og/eller finansielle 
sanktioner i henhold til 
finansforordningens artikel [109, stk. 2] og 
artikel [145] i 
gennemførelsesbestemmelserne, hvis de 
befinder sig i en af de situationer, der er 
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stykker. nævnt i finansforordningens artikel [109, 
stk. 1], som ikke er dækket af ovennævnte 
stykker.

Or. en

Begrundelse

Præcisering: Et parti eller en fond er stadig underlagt reglerne om gennemsigtighed af gaver, 
selv om det eller den endnu ikke har ansøgt om eller modtaget EU-finansiering i tilgift til sine 
egne midler.

Ændringsforslag 33
Ingeborg Gräßle

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Registret offentliggør følgende på et 
dertil oprettet website:

1. Senest fire uger efter datoen for 
indgivelse af ansøgninger, henholdsvis 
efter at Europa-Parlamentet har truffet 
sig beslutning, offentliggør registret
følgende på et dertil oprettet website 

Or. de

Begrundelse

Fristen på en måned for offentliggørelse på websitet bør ikke kun gælde for de under litra a) 
og b) nævnte oplysninger, men bør være normen for alle typer oplysninger.

Ændringsforslag 34
Ingeborg Gräßle

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) navne og statut for alle registrerede 
europæiske politiske partier og europæiske 
politiske fonde sammen med de 
dokumenter, der er indgivet sammen med 

a) navne og statut for alle registrerede 
europæiske politiske partier og europæiske 
politiske fonde sammen med de 
dokumenter, der er indgivet sammen med 
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ansøgningen om registrering i medfør af 
artikel 6, stk. 3, senest fire uger efter, 
Europa-Parlamentet har vedtaget sin 
beslutning og efter den dato alle 
ændringer, der indberettes til Europa-
Parlamentet i medfør af artikel 6, stk. 6 og 
7

ansøgningen om registrering i medfør af 
artikel 6, stk. 3, og efter den dato alle 
ændringer, der indberettes til Europa-
Parlamentet i medfør af artikel 6, stk. 6 og 
7

Or. de

Begrundelse

Teknisk justering, nødvendiggjort af ændringen af den første sætning i artikel 24, stk. 1.

Ændringsforslag 35
Ingeborg Gräßle

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en liste over de ansøgninger, der ikke er 
blevet godkendt, sammen med de 
dokumenter, der er indgivet sammen med 
ansøgningen om registrering, jf. artikel 6, 
stk. 3, og begrundelsen for afvisning, 
senest fire uger efter Europa-Parlamentet 
har vedtaget sin beslutning

b) en liste over de ansøgninger, der ikke er 
blevet godkendt, sammen med de 
dokumenter, der er indgivet sammen med 
ansøgningen om registrering, jf. artikel 6, 
stk. 3, og begrundelsen for afvisning

Or. de

Begrundelse

Teknisk justering, nødvendiggjort af ændringen af den første sætning i artikel 24, stk. 1.

Ændringsforslag 36
Helga Trüpel
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) årsregnskaberne og rapporter fra 
eksterne revisorer, jf. artikel 19, stk. 1, og 
for europæiske politiske fondes 
vedkommende endelige rapporter om 
gennemførelsen af arbejdsprogrammet

d) årsregnskaberne og rapporter fra 
eksterne revisorer, jf. artikel 19, stk. 1, og 
for europæiske politiske fondes 
vedkommende endelige rapporter om 
gennemførelsen af arbejdsprogrammet; 
disse oplysninger offentliggøres senest 
seks uger efter, at de er modtaget, med 
alle finansielle oplysninger angivet i 
sammenlignelige, tabelbaserede formater, 
herunder som åbne data

Or. en

Ændringsforslag 37
Helga Trüpel
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) navne på donorer og deres tilsvarende 
gaver, som de europæiske politiske partier 
og europæiske politiske fonde har 
indberettet i henhold til artikel 15, stk. 2, 3 
og 4, bortset fra gaver fra fysiske personer, 
der ikke overstiger 1 000 EUR pr. år og pr. 
donor, idet disse indberettes som "mindre 
gaver"

e) navne på donorer og deres tilsvarende 
gaver, som de europæiske politiske partier 
og europæiske politiske fonde har 
indberettet i henhold til artikel 15, stk. 2, 3 
og 4, bortset fra gaver fra fysiske personer, 
der ikke overstiger 1 000 EUR pr. år og pr. 
donor, idet disse indberettes som "mindre 
gaver"; disse oplysninger offentliggøres 
senest seks uger efter, at de er modtaget, 
med alle finansielle oplysninger angivet i 
sammenlignelige, tabelbaserede formater, 
herunder som åbne data

Or. en

Ændringsforslag 38
Sari Essayah
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Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Europa-Parlamentet og det udvalg, der 
er nævnt i artikel 7, stk. 2, sikrer, at de 
personoplysninger, de indsamler i medfør 
af denne forordning, ikke bruges til andre 
formål end at sikre en lovlig, regelmæssig 
og gennemsigtig finansiering af 
europæiske politiske partier og europæiske 
politiske fonde og medlemskab af 
europæiske politiske partier. De tilintetgør 
disse personoplysninger senest 24 måneder 
efter offentliggørelsen af de relevante dele 
i henhold til artikel 24.

3. Europa-Parlamentet, Kommissionen og 
det udvalg, der er nævnt i artikel 7, stk. 2, 
sikrer, at de personoplysninger, de 
indsamler i medfør af denne forordning, 
ikke bruges til andre formål end at sikre en 
lovlig, regelmæssig og gennemsigtig 
finansiering af europæiske politiske partier 
og europæiske politiske fonde og 
medlemskab af europæiske politiske
partier. De tilintetgør disse 
personoplysninger senest 24 måneder efter 
offentliggørelsen af de relevante dele i 
henhold til artikel 24.

Or. fi

Ændringsforslag 39
Ingeborg Gräßle

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Europa-Parlamentet og det udvalg, der 
er nævnt i artikel 7, stk. 2, sikrer, at de 
personoplysninger, de indsamler i medfør 
af denne forordning, ikke bruges til andre 
formål end at sikre en lovlig, regelmæssig 
og gennemsigtig finansiering af 
europæiske politiske partier og europæiske 
politiske fonde og medlemskab af 
europæiske politiske partier. De tilintetgør 
disse personoplysninger senest 24 måneder
efter offentliggørelsen af de relevante dele 
i henhold til artikel 24.

3. Europa-Parlamentet og det udvalg, der 
er nævnt i artikel 7, stk. 2, sikrer, at de 
personoplysninger, de indsamler i medfør 
af denne forordning, ikke bruges til andre 
formål end at sikre en lovlig, regelmæssig 
og gennemsigtig finansiering af 
europæiske politiske partier og europæiske 
politiske fonde og medlemskab af 
europæiske politiske partier. De tilintetgør 
disse personoplysninger senest 36 måneder
efter offentliggørelsen af de relevante dele 
i henhold til artikel 24.

Or. de
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Begrundelse

I Kommissionens forslag fastsættes der som en undtagelse fra artikel 13 i budgetforordningen 
en udvidet mulighed for overførsel af midler gennem en "n+2"-ordning (jf. artikel 12, stk. 4), 
der medfører, at der kan anvendes bevillinger fra et givet finansår i en periode, der omfatter i 
alt tre på hinanden følgende finansår. Fristen for tilintetgørelse af personoplysninger bør 
tilsvarende hæves til 36 måneder.

Ændringsforslag 40
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse er ansvarlig for at 
overvåge og sikre, at Europa-Parlamentet 
og det udvalg, der er nævnt i artikel 7, stk. 
2, overholder og værner om fysiske 
personers grundlæggende rettigheder og 
friheder i forbindelse med behandling af 
personoplysninger i medfør af denne 
forordning. Uden at det berører 
muligheden for at benytte et retsmiddel, 
kan den registrerede indgive en klage til 
den europæiske tilsynsførende for 
databeskyttelse, hvis han eller hun finder, 
at retten til beskyttelse af 
personoplysninger er blevet krænket som 
følge af Europa-Parlamentets eller 
udvalgets behandling af disse 
personoplysninger.

7. Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse er ansvarlig for at 
overvåge og sikre, at Europa-Parlamentet, 
Kommissionen og det udvalg, der er nævnt 
i artikel 7, stk. 2, overholder og værner om 
fysiske personers grundlæggende 
rettigheder og friheder i forbindelse med 
behandling af personoplysninger i medfør 
af denne forordning. Uden at det berører 
muligheden for at benytte et retsmiddel, 
kan den registrerede indgive en klage til 
den europæiske tilsynsførende for 
databeskyttelse, hvis han eller hun finder, 
at retten til beskyttelse af 
personoplysninger er blevet krænket som 
følge af Europa-Parlamentets eller 
udvalgets behandling af disse 
personoplysninger.

Or. fi

Ændringsforslag 41
George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europa-Parlamentet sikrer 
administrative klageprocedurer for alle 
beslutninger i forbindelse med registrering 

1. Europa-Parlamentet sikrer hurtige og 
gennemsigtige administrative 
klageprocedurer for alle beslutninger i 
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af statut, finansiering eller sanktioner. forbindelse med registrering af statut, 
finansiering eller sanktioner.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at sikre holdbare og hensigtsmæssige administrative 
appelmuligheder for mulige sanktioner.


