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Τροπολογία 6
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Θα πρέπει να καθορισθούν οι 
διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζουν τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που 
συνδέονται με αυτά για να αποκτήσουν 
ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς βάσει του 
παρόντος κανονισμού, καθώς και οι 
διαδικασίες και τα κριτήρια που πρέπει να 
πληρούνται για τη λήψη απόφασης σχετικά 
με τη χορήγηση ενός τέτοιου ευρωπαϊκού 
νομικού καθεστώτος. Είναι επίσης 
απαραίτητο να θεσπισθούν οι διαδικασίες 
για τις περιπτώσεις στις οποίες ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα μπορεί να 
εκπέσει, να απολέσει ή να παραιτηθεί από 
το ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς του.

(8) Θα πρέπει να καθορισθούν οι 
διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζουν τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που 
συνδέονται με αυτά για να αποκτήσουν 
ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς βάσει του 
παρόντος κανονισμού, καθώς και οι 
διαδικασίες και τα κριτήρια που πρέπει να 
πληρούνται για τη λήψη απόφασης σχετικά 
με τη χορήγηση ενός τέτοιου ευρωπαϊκού 
νομικού καθεστώτος. Είναι επίσης 
απαραίτητο να θεσπισθούν οι διαδικασίες 
με αμερόληπτο και διαφανή χαρακτήρα 
για τις περιπτώσεις στις οποίες ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα μπορεί να 
εκπέσει, να απολέσει ή να παραιτηθεί από 
το ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς του.

Or. en

Τροπολογία 7
Ingeborg Gräßle

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a) Η ιδιότητα του μέλους σε κάποιο 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και η 
συμμετοχή στις πολιτικές 
δραστηριότητές του συνιστούν μια μορφή 
προσφοράς προς την κοινότητα, που κατ’ 
αρχήν δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως 
πληρωμή σε είδος αλλά ως εθελοντική 
συνεισφορά. Οι δραστηριότητες των 
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εθελοντών στις προεκλογικές εκστρατείες 
δεν θα πρέπει να νοούνται ως δωρεές 
κατά την έννοια του παρόντος 
κανονισμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη περιλαμβάνει την επιχειρηματολογία στην οποία βασίζεται η τροποποίηση 
του άρθρου 2 παράγραφος 7.

Τροπολογία 8
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – υποσημείωση 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

18. Κατά την ημερομηνία έγκρισης της 
παρούσας πρότασης, η Επιτροπή ως 
συλλογικό σώμα θα εγκρίνει επίσης ένα 
έγγραφο εργασίας της Επιτροπής σχετικά 
με πρόταση τροποποίησης του 
δημοσιονομικού κανονισμού, η οποία 
θεσπίζει έναν νέο τίτλο σχετικά με τη 
χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων μέσω συνεισφορών.
Η εισαγωγή των «συνεισφορών» για τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα 
επιβεβαιωθεί μόνο μετά την έκδοση της 
τελευταίας πρότασης από τους 
συννομοθέτες.

18. Κατά την ημερομηνία έγκρισης της 
παρούσας πρότασης, η Επιτροπή ως 
συλλογικό σώμα θα εγκρίνει επίσης ένα 
έγγραφο εργασίας της Επιτροπής σχετικά 
με πρόταση τροποποίησης του 
δημοσιονομικού κανονισμού, η οποία 
θεσπίζει έναν νέο τίτλο σχετικά με τη 
χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων μέσω συνεισφορών.
Η εισαγωγή των «συνεισφορών» για τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα 
επιβεβαιωθεί μόνο μετά την έκδοση της 
τελευταίας πρότασης από τους 
συννομοθέτες, έτσι ώστε να διασφαλιστεί 
η συνοχή και σαφήνεια των ορισμών και 
στις δύο προτάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διευκρίνιση αυτή έχει ως στόχο να δοθεί επαρκής προσοχή στη σχέση ανάμεσα στις δύο 
προτάσεις.
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Τροπολογία 9
Ingeborg Gräßle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) «δωρεά»: παροχή μετρητών και άλλων 
δωρεών σε είδος (αγαθά ή υπηρεσίες) που 
συνιστούν οικονομικό πλεονέκτημα για το 
οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα.

(7) «δωρεά»: παροχή μετρητών και άλλων 
δωρεών σε είδος (αγαθά ή υπηρεσίες) που 
συνιστούν οικονομικό πλεονέκτημα για το 
οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα· το παραπάνω 
δεν ισχύει για τις δραστηριότητες των 
εθελοντών που εργάζονται για τις 
προεκλογικές εκστρατείες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. νέα αιτιολογική σκέψη 15α.

Τροπολογία 10
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) πρέπει να εκπροσωπείται, τουλάχιστον 
στο ένα τέταρτο των κρατών μελών, από 
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ή στα εθνικά κοινοβούλια, στα 
περιφερειακά κοινοβούλια ή στις 
περιφερειακές συνελεύσεις ή

(β) πρέπει να εκπροσωπείται, τουλάχιστον 
στο ένα τέταρτο των κρατών μελών, από 
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ή, μέσω των κομμάτων-μελών του, στα 
εθνικά κοινοβούλια, στα περιφερειακά 
κοινοβούλια ή στις περιφερειακές 
συνελεύσεις ή

Or. fi

Τροπολογία 11
Sari Essayah
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

πρέπει να έλαβε, τουλάχιστον στο ένα 
τέταρτο των κρατών μελών, τουλάχιστον 
τρία τοις εκατό των ψήφων σε καθένα 
από τα εν λόγω κράτη μέλη στις 
τελευταίες εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου·

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 12
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατόπιν αιτήματος ενός τετάρτου των 
βουλευτών του, οι οποίοι εκπροσωπούν 
τουλάχιστον τρεις πολιτικές ομάδες στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία 
των βουλευτών του κατά πόσον 
εξακολουθεί να πληρούται η προϋπόθεση 
που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 
1 στοιχείο γ), για ένα ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα, και στο άρθρο 3 παράγραφος 2 
στοιχείο γ), για ένα ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα.

Η Επιτροπή δύναται να αποφασίζει κατά 
πόσον εξακολουθεί να πληρούται η 
προϋπόθεση που προβλέπεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 στοιχείο γ), για ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, και στο άρθρο 
3 παράγραφος 2 στοιχείο γ), για ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα.

Or. fi

Τροπολογία 13
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προτού λάβει την απόφασή του, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί σε 
ακρόαση τους εκπροσώπους του εν λόγω 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή του εν 
λόγω ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος και 
ζητεί από επιτροπή ανεξάρτητων 
διακεκριμένων προσωπικοτήτων να 
γνωμοδοτήσει επί του θέματος εντός 
εύλογης προθεσμίας.

Προτού λάβει την απόφασή της, η 
Επιτροπή καλεί σε ακρόαση τους 
εκπροσώπους του εν λόγω ευρωπαϊκού 
πολιτικού κόμματος ή του εν λόγω 
ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος και ζητεί 
από επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων 
προσωπικοτήτων να γνωμοδοτήσει επί του 
θέματος εντός εύλογης προθεσμίας.

Or. fi

Τροπολογία 14
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
δύναται, ανά πάσα στιγμή, να υποβάλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
αιτιολογημένο αίτημα ελέγχου της 
συνεχούς τήρησης των προϋποθέσεων και 
των απαιτήσεων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1. Παράβαση των αξιών επί 
των οποίων ερείδεται η Ένωση από ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, 
συμπεριλαμβανομένων των μελών του, ή 
από ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα 
μπορεί να διαπιστωθεί μόνον επί τη βάσει 
της παραγράφου 2.

3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
δύναται, ανά πάσα στιγμή, να υποβάλει 
στην Επιτροπή αιτιολογημένο αίτημα 
ελέγχου της συνεχούς τήρησης των 
προϋποθέσεων και των απαιτήσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Παράβαση των αξιών επί των οποίων 
ερείδεται η Ένωση από ένα ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα, συμπεριλαμβανομένων 
των μελών του, ή από ένα ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα μπορεί να διαπιστωθεί 
μόνον επί τη βάσει της παραγράφου 2.

Or. fi

Τροπολογία 15
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και το 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα διαθέτουν 
πλήρη νομική αναγνώριση και 
δικαιοπρακτική ικανότητα σε όλα τα κράτη 
μέλη.

Το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και το 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα διαθέτουν 
πλήρη νομική αναγνώριση και 
δικαιοπρακτική ικανότητα σε όλα τα κράτη 
μέλη, σύμφωνα με τη νομοθεσία που 
ισχύει στα εκάστοτε κράτη μέλη και με 
την επιφύλαξη αυτής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή έχει ως στόχο να διευκρινίσει το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, το οποίο δεν είναι σαφές στο κείμενο της Επιτροπής.

Τροπολογία 16
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον 
παρόντα κανονισμό ή, εάν κάποια θέματα 
ρυθμίζονται εν μέρει από αυτόν, για τις 
πτυχές εκείνες που δεν καλύπτονται από 
τον παρόντα κανονισμό, το ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα και το ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα διέπονται από την εθνική 
νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο 
βρίσκεται η έδρα τους, όπως αυτή ισχύει 
για τη νομική μορφή που ορίζεται στο 
καταστατικό του κόμματος ή του 
ιδρύματος. Οι δραστηριότητες του 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και του 
ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος σε άλλα 
κράτη μέλη διέπονται από τη συναφή 
εθνική νομοθεσία των εν λόγω κρατών 
μελών.

2. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται σαφώς
από τον παρόντα κανονισμό το ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα και το ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα διέπονται από την εθνική 
νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο 
βρίσκεται η έδρα τους, όπως αυτή ισχύει 
για τη νομική μορφή που ορίζεται στο 
καταστατικό του κόμματος ή του 
ιδρύματος. Οι δραστηριότητες του 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και του 
ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος σε άλλα 
κράτη μέλη διέπονται από τη συναφή 
εθνική νομοθεσία των εν λόγω κρατών 
μελών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή έχει ως στόχο να διευκρινίσει το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, το οποίο δεν είναι σαφές στο κείμενο της Επιτροπής.

Τροπολογία 17
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το διοικητικό του όργανο αποφασίζει 
να μετατρέψει το ευρωπαϊκό πολιτικό 
κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα 
σε νομική οντότητα αναγνωρισμένη στην 
έννομη τάξη κράτους μέλους,

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διάταξη είναι περιττή, δεδομένου ότι το άρθρο 9 παρέχει νομική αναγνώριση και 
δικαιοπρακτική ικανότητα σε όλα τα κράτη μέλη και δεδομένου ότι το άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) θεσπίζει την υποχρέωση των πολιτικών κομμάτων να αναφέρουν αναλυτικά «τη 
νομική μορφή του κόμματος, όπως αναγνωρίζεται στην έννομη τάξη του κράτους μέλους στο 
οποίο βρίσκεται η έδρα του». Η ίδια απαίτηση ισχύει και για τα πολιτικά ιδρύματα (άρθρο 5 
παράγραφος 1 στοιχείο γ)).

Τροπολογία 18
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδίδει 
απόφαση για την ανάκληση του 
ευρωπαϊκού νομικού καθεστώτος και τη 
διαγραφή από το μητρώο.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν 
πρότασης της Επιτροπής, εκδίδει 
απόφαση για την ανάκληση του 
ευρωπαϊκού νομικού καθεστώτος και τη 
διαγραφή από το μητρώο.
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Or. fi

Τροπολογία 19
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται 
στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) ή γ) 
ανωτέρω, κάθε εν ισχύι απόφαση 
χορήγησης χρηματοδότησης από την 
Ένωση σε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού ανακαλείται και 
κάθε εν ισχύι συμφωνία περί τέτοιας 
χρηματοδότησης λήγει και κάθε μη 
δαπανηθείσα χρηματοδότηση χορηγηθείσα 
από την Ένωση ανακτάται, 
συμπεριλαμβανομένων μη δαπανηθέντων 
κεφαλαίων της Ένωσης από προηγούμενα 
έτη.

3. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται 
στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) ή γ) 
ανωτέρω, κάθε εν ισχύι απόφαση 
χορήγησης χρηματοδότησης από την 
Ένωση σε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού ανακαλείται και 
κάθε εν ισχύι συμφωνία περί τέτοιας 
χρηματοδότησης λήγει και κάθε μη 
δαπανηθείσα χρηματοδότηση χορηγηθείσα 
από την Ένωση ανακτάται, 
συμπεριλαμβανομένων μη δαπανηθέντων 
κεφαλαίων της Ένωσης από προηγούμενα 
έτη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 
2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης1

(δημοσιονομικός κανονισμός).
_____________
1 ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διευκρίνιση αυτή έχει ως στόχο να δοθεί επαρκής προσοχή στη σχέση ανάμεσα στις δύο 
προτάσεις.

Τροπολογία 20
Richard Ashworth
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι οικονομικές συνεισφορές ή 
επιδοτήσεις από τον γενικό προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να 
υπερβαίνουν το 90 % των ετήσιων 
επιστρεπτέων εξόδων ενός ευρωπαϊκού 
πολιτικού κόμματος και το 95 % των 
ετήσιων επιλέξιμων δαπανών που 
σημειώνονται στον προϋπολογισμό ενός 
ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος. Τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα μπορούν να 
χρησιμοποιούν οποιοδήποτε μη δαπανηθέν 
τμήμα της συνεισφοράς της ΕΕ που 
χορηγήθηκε για την κάλυψη επιστρεπτέων 
εξόδων εντός των δύο οικονομικών ετών 
που έπονται της χορήγησης. Τα μη 
χρησιμοποιηθέντα ποσά μετά αυτά τα δύο 
οικονομικά έτη ανακτώνται σύμφωνα με 
τον δημοσιονομικά κανονισμό.

4. Οι οικονομικές συνεισφορές ή 
επιδοτήσεις από τον γενικό προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να 
υπερβαίνουν το 85 % των ετήσιων 
επιστρεπτέων εξόδων ενός ευρωπαϊκού 
πολιτικού κόμματος και το 85 % των 
ετήσιων επιλέξιμων δαπανών που 
σημειώνονται στον προϋπολογισμό ενός 
ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος. Τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα μπορούν να 
χρησιμοποιούν οποιοδήποτε μη δαπανηθέν 
τμήμα της συνεισφοράς της ΕΕ που 
χορηγήθηκε για την κάλυψη επιστρεπτέων 
εξόδων εντός των δύο οικονομικών ετών 
που έπονται της χορήγησης. Τα μη 
χρησιμοποιηθέντα ποσά μετά αυτά τα δύο 
οικονομικά έτη ανακτώνται σύμφωνα με 
τον δημοσιονομικά κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης θα πρέπει να οριστεί στο 85% τόσο για τα κόμματα όσο και 
για τα ιδρύματα ώστε να συνάδει με τον στόχο της μείωσης της εξάρτησης από την ενωσιακή 
χρηματοδότηση και της ενθάρρυνσης της ανάπτυξης των ιδίων πόρων. Με αυτόν τον τρόπο 
διευκολύνεται η συμμετοχή και η καλύτερη διαχείριση των κονδυλίων.

Τροπολογία 21
Helga Trüpel
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μεμονωμένες δωρεές αξίας άνω των
12.000 ευρώ οι οποίες έγιναν δεκτές από 
τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 

4. Μεμονωμένες δωρεές αξίας άνω των
2.000 ευρώ οι οποίες έγιναν δεκτές από τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
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ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα 
ανακοινώνονται πάραυτα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, εγγράφως, και σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παραγράφου 2.

ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα 
ανακοινώνονται πάραυτα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, εγγράφως, και σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παραγράφου 2.

Or. en

Τροπολογία 22
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) δωρεές από οποιαδήποτε επιχείρηση 
στην οποία οι δημόσιες αρχές μπορεί να 
ασκούν άμεσα ή έμμεσα κυρίαρχη 
επιρροή, επειδή αυτή τους ανήκει ή λόγω 
της οικονομικής συμμετοχής τους σε αυτήν 
ή των κανόνων που τη διέπουν·

(γ) δωρεές από οποιαδήποτε επιχείρηση 
στην οποία οι δημόσιες αρχές μπορεί να 
ασκούν άμεσα ή έμμεσα κυρίαρχη 
επιρροή, επειδή αυτή τους ανήκει ή λόγω 
της οικονομικής συμμετοχής τους σε αυτήν 
ή των κανόνων που διέπουν την 
ενδιαφερόμενη σχετική επιχείρηση·

Or. fi

Τροπολογία 23
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) δωρεές από οποιαδήποτε δημόσια αρχή 
τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένης 
οποιασδήποτε επιχείρησης στην οποία οι 
δημόσιες αρχές μπορεί να ασκούν άμεσα ή 
έμμεσα κυρίαρχη επιρροή, επειδή αυτή 
τους ανήκει ή λόγω της οικονομικής 
συμμετοχής τους σε αυτήν ή των κανόνων 
που τη διέπουν.

(δ) δωρεές από οποιαδήποτε δημόσια αρχή 
τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένης 
οποιασδήποτε επιχείρησης στην οποία οι 
δημόσιες αρχές μπορεί να ασκούν άμεσα ή 
έμμεσα κυρίαρχη επιρροή, επειδή αυτή 
τους ανήκει ή λόγω της οικονομικής 
συμμετοχής τους σε αυτήν ή των κανόνων 
που διέπουν την ενδιαφερόμενη 
μεμονωμένη επιχείρηση.

Or. fi
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Τροπολογία 24
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Επιτρέπονται οι εισφορές σε ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα από τα μέλη του. Οι εν 
λόγω εισφορές δεν υπερβαίνουν το 40 %
του ετήσιου προϋπολογισμού του 
συγκεκριμένου ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος.

7. Επιτρέπονται οι εισφορές σε ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα από τα μέλη του. Οι εν 
λόγω εισφορές δεν υπερβαίνουν το 90 %
του ετήσιου προϋπολογισμού του 
συγκεκριμένου ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος.

Or. fi

Τροπολογία 25
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Επιτρέπονται οι εισφορές σε ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα από τα μέλη του, καθώς 
και από ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Οι 
εν λόγω εισφορές δεν υπερβαίνουν το 40 
% του ετήσιου προϋπολογισμού του 
συγκεκριμένου ευρωπαϊκού πολιτικού 
ιδρύματος και δεν επιτρέπεται να 
προέρχονται από κεφάλαια τα οποία έλαβε 
ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα βάσει του 
παρόντος κανονισμού από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8. Επιτρέπονται οι εισφορές σε ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα από τα μέλη του, καθώς 
και από ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Οι 
εν λόγω εισφορές δεν υπερβαίνουν το 90 
% του ετήσιου προϋπολογισμού του 
συγκεκριμένου ευρωπαϊκού πολιτικού 
ιδρύματος και δεν επιτρέπεται να 
προέρχονται από κεφάλαια τα οποία έλαβε 
ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα βάσει του 
παρόντος κανονισμού από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. fi

Τροπολογία 26
Richard Ashworth
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα το οποίο 
λαμβάνει δωρεά εντός ή εκτός συνόρων
τυγχάνει της ίδιας φορολογικής 
μεταχείρισης με εκείνη που εφαρμόζεται 
σε δωρεές οι οποίες πραγματοποιούνται 
προς πολιτικό κόμμα ή πολιτικό ίδρυμα 
του οποίου η έδρα βρίσκεται στο οικείο 
κράτος μέλος.

1. Κάθε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα το οποίο 
λαμβάνει δωρεά εντός ή εκτός συνόρων
μπορεί να τύχει της ίδιας φορολογικής 
μεταχείρισης με εκείνη που εφαρμόζεται 
σε δωρεές οι οποίες πραγματοποιούνται 
προς πολιτικό κόμμα ή πολιτικό ίδρυμα 
του οποίου η έδρα βρίσκεται στο οικείο 
κράτος μέλος, εάν έτσι αποφασίσουν οι 
σχετικές φορολογικές αρχές στο 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το φορολογικό καθεστώς των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων και των 
δωρεών τους θα πρέπει να αποφασίζεται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, σύμφωνα 
με τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας. Η απόφαση σχετικά με τα 
φορολογικά θέματα εντός του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού στο πλαίσιο της συνήθους 
νομοθετικής διαδικασίας είναι νομικά αμφισβητήσιμη και ενδέχεται να παραβιάζει τις διατάξεις 
της Συνθήκης.

Τροπολογία 27
Richard Ashworth
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το 
οποίο πραγματοποιεί δωρεές σε ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα ή σε ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα εντός ή εκτός συνόρων τυγχάνει 
της ίδιας φορολογικής μεταχείρισης με 
εκείνη που εφαρμόζεται στις δωρεές οι 
οποίες πραγματοποιούνται σε πολιτικό 
κόμμα ή πολιτικό ίδρυμα του οποίου η 

2. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το 
οποίο πραγματοποιεί δωρεές σε ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα ή σε ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα εντός ή εκτός συνόρων μπορεί να 
τύχει της ίδιας φορολογικής μεταχείρισης 
με εκείνη που εφαρμόζεται στις δωρεές οι 
οποίες πραγματοποιούνται σε πολιτικό 
κόμμα ή πολιτικό ίδρυμα του οποίου η 
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έδρα βρίσκεται στο κράτος μέλος του 
οποίου είναι κάτοικος ο δωρητής για 
φορολογικούς σκοπούς.

έδρα βρίσκεται στο κράτος μέλος του 
οποίου είναι κάτοικος ο δωρητής για 
φορολογικούς σκοπούς, εάν έτσι 
αποφασίσουν οι σχετικές φορολογικές 
αρχές στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το φορολογικό καθεστώς των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων και των 
δωρεών τους θα πρέπει να αποφασίζεται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, σύμφωνα 
με τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας. Η απόφαση σχετικά με τα 
φορολογικά θέματα εντός του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού στο πλαίσιο της συνήθους 
νομοθετικής διαδικασίας είναι νομικά αμφισβητήσιμη και ενδέχεται να παραβιάζει τις διατάξεις 
της Συνθήκης.

Τροπολογία 28
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το 
οποίο πραγματοποιεί δωρεές σε ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα ή σε ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα εντός ή εκτός συνόρων τυγχάνει 
της ίδιας φορολογικής μεταχείρισης με 
εκείνη που εφαρμόζεται στις δωρεές οι 
οποίες πραγματοποιούνται σε πολιτικό 
κόμμα ή πολιτικό ίδρυμα του οποίου η 
έδρα βρίσκεται στο κράτος μέλος του 
οποίου είναι κάτοικος ο δωρητής για 
φορολογικούς σκοπούς.

2. Με την επιφύλαξη των υφιστάμενων 
εθνικών κατώτατων ορίων και της 
αυτονομίας της φορολογικής νομοθεσίας 
των κρατών μελών, κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο το οποίο πραγματοποιεί δωρεές 
σε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή σε 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα εντός ή εκτός 
συνόρων τυγχάνει της ίδιας φορολογικής 
μεταχείρισης με εκείνη που εφαρμόζεται 
στις δωρεές οι οποίες πραγματοποιούνται 
σε πολιτικό κόμμα ή πολιτικό ίδρυμα του 
οποίου η έδρα βρίσκεται στο κράτος μέλος 
του οποίου είναι κάτοικος ο δωρητής για 
φορολογικούς σκοπούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή έχει ως στόχο να διευκρινίσει το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, το οποίο δεν είναι σαφές στο κείμενο της Επιτροπής.
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Τροπολογία 29
Richard Ashworth
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 
και 2, το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και 
το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα 
θεωρούνται, αντίστοιχα, ισοδύναμα με 
πολιτικό κόμμα και πολιτικό ίδρυμα 
συσταθέντα δυνάμει της νομοθεσίας του 
οικείου κράτους μέλους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 30
Ingeborg Gräßle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, δεν 
χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση 
εκστρατειών που αφορούν εθνικά, 
περιφερειακά ή τοπικά δημοψηφίσματα.

3. Η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, δεν 
χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση 
εκστρατειών που αφορούν εθνικά, 
περιφερειακά ή τοπικά δημοψηφίσματα, 
εκτός εάν το αντικείμενό τους αφορά τη 
νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
εάν τα δημοψηφίσματα σχετίζονται 
άμεσα με τη λειτουργία θεσμικού οργάνου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επαναλαμβάνει την έκκληση στην οποία προέβη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
στο ψήφισμά του της 6ης Απριλίου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2004/2003 (παράγραφος 25).

Τροπολογία 31
Helga Trüpel
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο εντός έξι μηνών από τη 
λήξη του οικονομικού έτους, τα ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά 
πολιτικά ιδρύματα υποβάλλουν στο 
μητρώο και στις αρμόδιες εθνικές αρχές 
των κρατών μελών:

1. Το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών 
από τη λήξη του οικονομικού έτους, τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα υποβάλλουν 
στο μητρώο και στις αρμόδιες εθνικές 
αρχές των κρατών μελών:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ιδίως σε έτος διεξαγωγής εκλογών, είναι πολύ σημαντικό οι ψηφοφόροι να έχουν εγκαίρως στη 
διάθεσή τους τις πληροφορίες. Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να επισπευσθεί η προθεσμία για 
την υποβολή των αναφορών. 

Τροπολογία 32
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι ποινές που επιβάλλονται βάσει του
παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε κάθε 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα ανεξάρτητα από το κατά 
πόσον χρηματοδοτείται από την Ένωση.
Ο αρμόδιος διατάκτης μπορεί να επιβάλει 
διοικητικές ή/και οικονομικές ποινές 

7. Οι ποινές που επιβάλλονται βάσει του 
παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε κάθε 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα που αναγνωρίζεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού ανεξάρτητα από το εάν έχει 
υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση από 
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σύμφωνα με το άρθρο [96 παράγραφος 2]
του δημοσιονομικού κανονισμού και το 
άρθρο [145] των κανόνων εφαρμογής του 
σε κάθε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα το οποίο 
εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
[96 παράγραφος 1] του δημοσιονομικού 
κανονισμού οι οποίες δεν καλύπτονται από 
τις ως άνω παραγράφους.

την Ένωση ή όχι. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να επιβάλει διοικητικές ή/και 
οικονομικές ποινές σύμφωνα με το άρθρο 
109 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού 
κανονισμού και το άρθρο [145] των 
κανόνων εφαρμογής του σε κάθε 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα το οποίο εμπίπτει σε 
οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 109 παράγραφος 
1 του δημοσιονομικού κανονισμού οι 
οποίες δεν καλύπτονται από τις ως άνω 
παραγράφους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο θα πρέπει να διευκρινιστεί. Ένα κόμμα ή ίδρυμα εξακολουθεί να υπόκειται στους 
κανόνες διαφάνειας όσον αφορά τις δωρεές, ακόμη και αν δεν έχει αιτηθεί ή λάβει 
χρηματοδότηση από την Ένωση και βασίζεται σε ίδιους πόρους.

Τροπολογία 33
Ingeborg Gräßle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το μητρώο δημοσιεύει σε δικτυακό τόπο 
που δημιουργείται για τον συγκεκριμένο 
σκοπό τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Το αργότερο τέσσερις εβδομάδες μετά 
από την ημερομηνία της ανακοίνωσης ή 
μετά από την απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου το μητρώο δημοσιεύει σε 
δικτυακό τόπο που δημιουργείται για τον 
συγκεκριμένο σκοπό τα ακόλουθα 
στοιχεία:

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία του ενός μηνός για τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα θα πρέπει να ισχύει για όλα τα 
είδη πληροφοριών. Δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε όσα ορίζονται στα σημεία α) και β).
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Τροπολογία 34
Ingeborg Gräßle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) το όνομα και το καταστατικό όλων των 
καταχωρισμένων ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών 
ιδρυμάτων, μαζί με τα έγγραφα που 
υποβάλλονται στο πλαίσιο της αίτησης 
καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 3, το αργότερο τέσσερις 
εβδομάδες μετά την έκδοση της 
απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και, μετά την ημερομηνία αυτή, κάθε 
τροποποίηση η οποία κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει του άρθρου 
6 παράγραφοι 6 και 7·

(α) το όνομα και το καταστατικό όλων των 
καταχωρισμένων ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών 
ιδρυμάτων, μαζί με τα έγγραφα που 
υποβάλλονται στο πλαίσιο της αίτησης 
καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 3 και, μετά την ημερομηνία 
αυτή, κάθε τροποποίηση η οποία 
κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
βάσει του άρθρου 6 παράγραφοι 6 και 7·

Or. de

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή που χρειάζεται να γίνει στην τροπολογία επί της πρώτης πρότασης του 
άρθρου 24 παράγραφος 1.

Τροπολογία 35
Ingeborg Gräßle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) κατάλογο των αιτήσεων που δεν 
εγκρίθηκαν, μαζί με τα έγγραφα που 
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αίτησης 
καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 3 και τους λόγους απόρριψης, 
το αργότερο τέσσερις εβδομάδες μετά την 
έκδοση της απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου·

(β) κατάλογο των αιτήσεων που δεν 
εγκρίθηκαν, μαζί με τα έγγραφα που 
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αίτησης 
καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 3 και τους λόγους απόρριψης·
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Or. de

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή που χρειάζεται να γίνει στην τροπολογία επί της πρώτης πρότασης του 
άρθρου 24 παράγραφος 1.

Τροπολογία 36
Helga Trüpel
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 
και τις εκθέσεις εξωτερικού ελέγχου που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1, 
και, για τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, 
τις τελικές εκθέσεις σχετικά με την 
εφαρμογή του προγράμματος εργασίας 
τους·

(δ) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 
και τις εκθέσεις εξωτερικού ελέγχου που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1, 
και, για τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, 
τις τελικές εκθέσεις σχετικά με την 
εφαρμογή του προγράμματος εργασίας 
τους· αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να 
δημοσιεύονται το αργότερο έξι εβδομάδες 
μετά τη λήψη τους, και όλα τα 
οικονομικά στοιχεία θα πρέπει να 
παρουσιάζονται σε συγκρίσιμη μορφή, με 
πίνακες, και ως ανοικτά δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 37
Helga Trüpel
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) τα ονόματα των δωρητών και των 
αντίστοιχων δωρεών τους που 
αναφέρονται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα σύμφωνα με το άρθρο 15 

(ε) τα ονόματα των δωρητών και των 
αντίστοιχων δωρεών τους που 
αναφέρονται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
ιδρύματα σύμφωνα με το άρθρο 15 
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παράγραφοι 2, 3 και 4, εξαιρουμένων των 
δωρεών φυσικών προσώπων που δεν 
υπερβαίνουν τα 1 000 ευρώ ανά έτος και 
ανά δωρητή, οι οποίες αναφέρονται ως
«ελάσσονες δωρεές»·

παράγραφοι 2, 3 και 4, εξαιρουμένων των 
δωρεών φυσικών προσώπων που δεν 
υπερβαίνουν τα 1 000 ευρώ ανά έτος και 
ανά δωρητή, οι οποίες αναφέρονται ως
«ελάσσονες δωρεές»· αυτές οι 
πληροφορίες θα πρέπει να δημοσιεύονται
το αργότερο έξι εβδομάδες μετά τη λήψη 
τους, και όλα τα οικονομικά στοιχεία θα 
πρέπει να παρουσιάζονται σε συγκρίσιμη 
μορφή, με πίνακες, και ως ανοικτά 
δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 38
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η 
επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 2 διασφαλίζουν ότι τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
συλλέγονται από αυτούς βάσει του 
παρόντος κανονισμού δεν 
χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό 
εκτός της διασφάλισης της νομιμότητας, 
της κανονικότητας και της διαφάνειας της 
χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων και των μελών των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων.
Καταστρέφουν τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα το αργότερο 24 
μήνες μετά τη δημοσίευση των συναφών 
μερών σύμφωνα με το άρθρο 24.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η 
Επιτροπή και η επιτροπή που αναφέρεται 
στο άρθρο 7 παράγραφος 2 διασφαλίζουν 
ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
τα οποία συλλέγονται από αυτούς βάσει 
του παρόντος κανονισμού δεν 
χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό
εκτός της διασφάλισης της νομιμότητας, 
της κανονικότητας και της διαφάνειας της 
χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων και των μελών των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων.
Καταστρέφουν τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα το αργότερο 24 
μήνες μετά τη δημοσίευση των συναφών 
μερών σύμφωνα με το άρθρο 24.

Or. fi

Τροπολογία 39
Ingeborg Gräßle
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η 
επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 2 διασφαλίζουν ότι τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
συλλέγονται από αυτούς βάσει του 
παρόντος κανονισμού δεν 
χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό 
εκτός της διασφάλισης της νομιμότητας, 
της κανονικότητας και της διαφάνειας της 
χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων και των μελών των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων.
Καταστρέφουν τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα το αργότερο 24
μήνες μετά τη δημοσίευση των συναφών 
μερών σύμφωνα με το άρθρο 24.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η 
επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 2 διασφαλίζουν ότι τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
συλλέγονται από αυτούς βάσει του 
παρόντος κανονισμού δεν 
χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό 
εκτός της διασφάλισης της νομιμότητας, 
της κανονικότητας και της διαφάνειας της 
χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων και των μελών των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων.
Καταστρέφουν τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα το αργότερο 36
μήνες μετά τη δημοσίευση των συναφών 
μερών σύμφωνα με το άρθρο 24.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 του δημοσιονομικού 
κανονισμού, μια πιο γενναιόδωρη ρύθμιση για την μεταφορά των κονδυλίων («ν +2»), με 
αποτέλεσμα οι πιστώσεις ενός συγκεκριμένου οικονομικού έτους να είναι δυνατόν 
χρησιμοποιούνται σε μια χρονική περίοδο τριών ετών συνολικά. Η προθεσμία για την 
καταστροφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει αντίστοιχα να αυξηθεί στους 36 
μήνες.

Τροπολογία 40
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων είναι υπεύθυνος να 
παρακολουθεί και να διασφαλίζει ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η επιτροπή 
που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 

7. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων είναι υπεύθυνος να 
παρακολουθεί και να διασφαλίζει ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και 
η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 7 
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2 σέβονται και προστατεύουν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες 
των φυσικών προσώπων κατά την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Με την επιφύλαξη τυχόν 
ενδίκων βοηθημάτων, κάθε πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα μπορεί να 
υποβάλει καταγγελία στον Ευρωπαίο 
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, εάν 
θεωρεί ότι το δικαίωμά του στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν παραβιάζεται 
ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των εν 
λόγω δεδομένων από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή την επιτροπή.

παράγραφος 2 σέβονται και προστατεύουν 
τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις 
ελευθερίες των φυσικών προσώπων κατά 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Με την επιφύλαξη τυχόν 
ενδίκων βοηθημάτων, κάθε πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα μπορεί να 
υποβάλει καταγγελία στον Ευρωπαίο 
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, εάν 
θεωρεί ότι το δικαίωμά του στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν παραβιάζεται 
ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των εν 
λόγω δεδομένων από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή την επιτροπή.

Or. fi

Τροπολογία 41
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβλέπει 
διαδικασίες διοικητικής προσφυγής κατά 
οιασδήποτε απόφασης αναφορικά με την 
καταχώριση καταστατικού, τη 
χρηματοδότηση ή τις ποινές.

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβλέπει
ταχείες και διαφανείς διαδικασίες 
διοικητικής προσφυγής κατά οιασδήποτε 
απόφασης αναφορικά με την καταχώριση 
καταστατικού, τη χρηματοδότηση ή τις 
ποινές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή έχει ως στόχο να ενισχύσει την ανάγκη για σταθερές και κατάλληλες 
διαδικασίες προσφυγής, λαμβανομένων υπόψη των πιθανών κυρώσεων.


