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Muudatusettepanek 6
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 7
Ingeborg Gräßle

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Liikmesus Euroopa tasandi 
erakonnas ja osalemine selle poliitilises 
tegevuses on ühiskondlik töö, mida tuleks 
põhimõtteliselt käsitada mitte rahalise 
teenusena, vaid vabatahtliku tegevusena. 
Seepärast ei tohiks valimiskampaania 
vabatahtlike tegevust käsitada annetusena 
käesoleva määruse tähenduses.

Or. de
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Selgitus

See põhjendus selgitab artikli 2 punkti 7 muutmist.

Muudatusettepanek 8
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 – allmärkus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 9
Ingeborg Gräßle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(7) „annetus” – rahalised ja muud 
mitterahalised annetused (kaubad, 
teenused), mis kujutavad endast 
asjaomasele Euroopa tasandi erakonnale 
või Euroopa tasandi sihtasutusele 
majanduslikku kasu; see ei kehti 
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majanduslikku kasu. valimiskampaania vabatahtlike tegevuse 
kohta. 

Or. de

Selgitus

Vt uut põhjendust 15 a.

Muudatusettepanek 10
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) see peab olema esindatud vähemalt 
veerandis liikmesriikides Euroopa 
Parlamendi liikmetega või riikide 
parlamentides või piirkondlikes 
parlamentides või piirkondlikes 
assambleedes või

(b) see peab olema esindatud vähemalt 
veerandis liikmesriikides Euroopa 
Parlamendi liikmetega või oma 
liimeserakondade kaudu riikide 
parlamentides või piirkondlikes 
parlamentides või piirkondlikes 
assambleedes või

Or. fi

Muudatusettepanek 11
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

see peab olema saavutanud vähemalt 
veerandis liikmesriikides vähemalt kolm 
protsenti igas liikmesriigis viimastel 
Euroopa Parlamendi valimistel antud 
häältest;

välja jäetud

Or. fi



PE502.125v01-00 6/21 AM\922851ET.doc

ET

Muudatusettepanek 12
Sari Essayah

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui seda taotleb veerand Euroopa 
Parlamendi liikmetest, kes esindavad 
vähemalt kolme fraktsiooni, teeb Euroopa 
Parlament liikmete häälteenamusega 
otsuse, kas artikli 3 lõike 1 punktis c ja 
artikli 3 lõike 2 punktis c sätestatud 
tingimus on vastavalt Euroopa tasandi 
erakonna ja Euroopa tasandi poliitilise 
sihtasutuse suhtes jätkuvalt täidetud.

Komisjon otsustab, kas artikli 3 lõike 1 
punktis c ja artikli 3 lõike 2 punktis c 
sätestatud tingimus on vastavalt Euroopa 
tasandi erakonna ja Euroopa tasandi 
poliitilise sihtasutuse suhtes jätkuvalt 
täidetud.

Or. fi

Muudatusettepanek 13
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne otsuse tegemist kuulab Euroopa 
Parlament ära asjaomase Euroopa tasandi 
erakonna või Euroopa tasandi poliitilise 
sihtasutuse esindajad ning palub 
sõltumatutest väljapaistvatest isikutest 
koosnevalt komiteelt hinnangut 
kõnealusele küsimusele mõistliku aja 
jooksul.

Enne otsuse tegemist kuulab komisjon ära 
asjaomase Euroopa tasandi erakonna või 
Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse 
esindajad ning palub sõltumatutest 
väljapaistvatest isikutest koosnevalt 
komiteelt hinnangut kõnealusele 
küsimusele mõistliku aja jooksul.

Or. fi

Muudatusettepanek 14
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga füüsiline või juriidiline isik võib mis 
tahes hetkel esitada Euroopa Parlamendile
põhjendatud taotluse, et kontrollida, kas 
lõikes 1 osutatud ühte või enamat tingimust 
või nõuet jätkuvalt täidetakse. Euroopa 
Liidu põhiväärtuste rikkumist Euroopa 
tasandi erakonna, sealhulgas selle liikmete, 
või Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse 
poolt on võimalik tuvastada ainult vastavalt 
lõikele 2.

3. Iga füüsiline või juriidiline isik võib mis 
tahes hetkel esitada komisjonile 
põhjendatud taotluse, et kontrollida, kas 
lõikes 1 osutatud ühte või enamat tingimust 
või nõuet jätkuvalt täidetakse. Euroopa 
Liidu põhiväärtuste rikkumist Euroopa 
tasandi erakonna, sealhulgas selle liikmete, 
või Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse 
poolt on võimalik tuvastada ainult vastavalt 
lõikele 2.

Or. fi

Muudatusettepanek 15
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa tasandi erakonnal ja Euroopa 
tasandi poliitilisel sihtasutusel on täielik 
õiguslik tunnustus ja õigusvõime kõigis 
liikmesriikides.

Euroopa tasandi erakonnal ja Euroopa 
tasandi poliitilisel sihtasutusel on täielik 
õiguslik tunnustus ja õigusvõime kõigis 
liikmesriikides vastavalt neis 
liikmesriikides kohaldatavatele 
õigusaktidele ja ilma neid piiramata.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 16
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 17
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tema juhtorgan otsustab kujundada 
Euroopa tasandi erakonna või Euroopa 
tasandi poliitilise sihtorgani ümber 
teatava liikmesriigi õiguskorras 
tunnustatavaks juriidiliseks isikuks;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See säte on üleliigne, arvestades et artikliga 9 nähakse ette õiguslik tunnustus ja õigusvõime 
kõigis liikmesriikides ning artikli 4 lõike 1 punktis c nõutakse erakonnalt, et kindlaks tuleb 
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määrata „erakonna õiguslik vorm, nagu see on tunnustatud tema asukohaliikmesriigi 
õiguskorras”. Samasugune nõue kehtib poliitilistele sihtasutustele (artikli 5 lõik 1 punkt c).

Muudatusettepanek 18
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa Parlament võtab vastu otsuse 
Euroopa õigusliku seisundi äravõtmise ja 
registrist eemaldamise kohta.

2. Euroopa Parlament võtab komisjoni 
ettepaneku alusel vastu otsuse Euroopa 
õigusliku seisundi äravõtmise ja registrist 
eemaldamise kohta.

Or. fi

Muudatusettepanek 19
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Selgitus

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

Muudatusettepanek 20
Richard Ashworth
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Rahalised toetused Euroopa Liidu 
üldeelarvest ei tohi ületada 85 % Euroopa 
tasandi erakonna iga-aastastest 
hüvitatavatest kuludest ning 85 % Euroopa 
tasandi poliitilise sihtasutuse eelarves 
märgitud iga-aastastest 
rahastamiskõlblikest kuludest. Euroopa 
tasandi erakonnad võivad kasutada 
hüvitatavate kulude katmiseks eraldatud 
ELi vahendite kasutamata jäänud osi nende 
eraldamisele järgneva kahe eelarveaasta 
jooksul. Kõnealuse kahe eelarveaasta 
jooksul kasutamata jäänud summad 
nõutakse sisse vastavalt finantsmäärusele.

Or. en

Selgitus

Järgides eesmärki vähendada tuginemist liidu rahastamisele ja ergutada omavahendite 
loomist, samal ajal toetada omandiõigust ja seeläbi vahendite paremat haldamist, tuleks 
erakondade ja sihtasutuste kaasrahastamise määraks seada 85%.

Muudatusettepanek 21
Helga Trüpel
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa 
tasandi poliitiliste sihtasutuste poolt vastu 
võetud 12 000 eurot ületavatest 
üksikannetustest teavitatakse Euroopa 
Parlamenti kohe kirjalikult ja vastavalt 
lõike 2 sätetele.

4. Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa 
tasandi poliitiliste sihtasutuste poolt vastu 
võetud 2 000 eurot ületavatest 
üksikannetustest teavitatakse Euroopa 
Parlamenti kohe kirjalikult ja vastavalt 
lõike 2 sätetele.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Sari Essayah

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fi

Muudatusettepanek 23
Sari Essayah

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 24
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Euroopa tasandi erakonna liikmete 
toetused on lubatud. Sellised toetused ei 
tohi ületada 40 % kõnealuse Euroopa 
tasandi erakonna aastaeelarvest.

7. Euroopa tasandi erakonna liikmete 
toetused on lubatud. Sellised toetused ei 
tohi ületada 90 % kõnealuse Euroopa 
tasandi erakonna aastaeelarvest.

Or. fi

Muudatusettepanek 25
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse 
liikmete ning Euroopa tasandi erakondade 
toetused on lubatud. Sellised toetused ei 
või ületada 40 % kõnealuse Euroopa 
tasandi poliitilise sihtasutuse aastaeelarvest 
ja need ei tohi pärineda rahalistest 
vahenditest, mille Euroopa tasandi erakond 
on saanud käesoleva määruse alusel 
Euroopa Liidu üldeelarvest.

8. Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse 
liikmete ning Euroopa tasandi erakondade 
toetused on lubatud. Sellised toetused ei 
või ületada 90 % kõnealuse Euroopa 
tasandi poliitilise sihtasutuse aastaeelarvest 
ja need ei tohi pärineda rahalistest 
vahenditest, mille Euroopa tasandi erakond 
on saanud käesoleva määruse alusel 
Euroopa Liidu üldeelarvest.

Or. fi

Muudatusettepanek 26
Richard Ashworth
fraktsiooni ECR nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga Euroopa tasandi erakonda või 
Euroopa tasandi poliitilist sihtasutust, kes 
saab oma liikmesriigis või väljaspool seda 
annetuse, maksustatakse samamoodi kui 
erakonda või poliitilist sihtasutust, kellele 
on tehtud annetus ja kelle asukoht on 
asjaomases liikmesriigis.

1. Iga Euroopa tasandi erakonda või 
Euroopa tasandi poliitilist sihtasutust, kes 
saab oma liikmesriigis või väljaspool seda 
annetuse, võib maksustada samamoodi kui 
erakonda või poliitilist sihtasutust, kellele 
on tehtud annetus ja kelle asukoht on 
asjaomases liikmesriigis, kui kõnealuse 
liikmesriigi maksuhaldurid nii otsustavad.

Or. en

Selgitus

Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste ning neile tehtavate annetuste 
maksustamise üle peaksid otsustama liikmesriikide pädevad asutused kooskõlas kehtivate 
siseriiklike õigusaktidega. Otsustamine maksustamisküsimustes seadusandliku tavamenetluse 
kohaselt vastuvõetava määruse raames on õiguslikult küsitav ja ilmselt vastuolus aluslepingu 
sätetega.

Muudatusettepanek 27
Richard Ashworth
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Euroopa tasandi erakonnale või Euroopa 
tasandi poliitilisele sihtasutusele 
liikmesriigis või väljaspool seda annetavat 
füüsilist või juriidilist isikut võib 
maksustada samamoodi kui erakonda või 
poliitilist sihtasutust, kellele on tehtud 
annetus ja kelle asukoht on liikmesriigis, 
kus annetaja on maksuresident, kui 
kõnealuse liikmesriigi maksuhaldurid nii 
otsustavad.

Or. en
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Selgitus

Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste ning neile tehtavate annetuste 
maksustamise üle peaksid otsustama liikmesriikide pädevad asutused kooskõlas kehtivate 
siseriiklike õigusaktidega. Otsustamine maksustamisküsimustes seadusandliku tavamenetluse 
kohaselt vastuvõetava määruse raames on õiguslikult küsitav ja ilmselt vastuolus aluslepingu 
sätetega.

Muudatusettepanek 28
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 29
Richard Ashworth
fraktsiooni ECR nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigete 1 ja 2 kohaldamisel käsitletakse 
Euroopa tasandi erakonda samaväärsena 

välja jäetud
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asjaomase liikmesriigi õiguse alusel 
loodud erakonnaga ja Euroopa tasandi 
poliitilist sihtasutust samaväärsena 
asjaomase liikmesriigi õiguse alusel 
loodud poliitilise sihtasutusega.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Ingeborg Gräßle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Euroopa tasandi erakondadele ja 
Euroopa tasandi poliitilistele sihtasutustele 
Euroopa Liidu üldeelarvest või muudest 
allikatest eraldatavaid rahalisi vahendeid ei 
kasutata riigi, piirkonna või kohaliku 
tasandi referendumikampaaniate 
rahastamiseks, välja arvatud juhul, kui 
selliste referendumite teemaks on 
Euroopa Liidu õigusaktid või kui 
referendumi teema on otseselt seotud 
Euroopa Liidu institutsioonide 
toimimisega.

Or. de

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga korratakse Euroopa Parlamendi nõuet, mis on esitatud 
parlamendi 6. aprilli 2011. aasta resolutsioonis määruse (EÜ) nr 2004/2003 kohaldamise 
kohta (punkt 25).

Muudatusettepanek 31
Helga Trüpel
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa tasandi erakonnad ja Euroopa 
tasandi poliitilised sihtasutused esitavad 
hiljemalt kuue kuu jooksul pärast 
eelarveaasta lõppu registrile ja 
liikmesriikide pädevatele ametiasutustele:

1. Euroopa tasandi erakonnad ja Euroopa 
tasandi poliitilised sihtasutused esitavad 
hiljemalt nelja kuu jooksul pärast 
eelarveaasta lõppu registrile ja 
liikmesriikide pädevatele ametiasutustele:

Or. en

Selgitus

Eriti valimiste aastal on kättesaadav ja õigeaegne teave valijate jaoks väga oluline. Seepärast 
tuleks aruandluse tähtaegu lühendada.

Muudatusettepanek 32
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Selguse huvides: erakonna või sihtasutuse jaoks kehtivad ka siis annetuste läbipaistvuse 
eeskirjad, kui ta ei ole veel taotlenud või saanud liidu rahastamist lisaks omavahenditele.
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Muudatusettepanek 33
Ingeborg Gräßle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Register avaldab selleks loodud 
veebisaidil järgmised andmed:

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

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 34
Ingeborg Gräßle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de
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Selgitus

Tehniline kohandus tulenevalt artikli 24 lõike 1 esimese lause muudatusettepanekust.

Muudatusettepanek 35
Ingeborg Gräßle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) tagasilükatud taotluste loetelu koos 
dokumentidega, mis on esitatud osana 
registreerimistaotlusest vastavalt artikli 6 
lõikele 3, ning tagasilükkamise põhjused;

Or. de

Selgitus

Tehniline kohandus tulenevalt artikli 24 lõike 1 esimese lause muudatusettepanekust.

Muudatusettepanek 36
Helga Trüpel
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) artikli 19 lõikes 1 osutatud iga-aastased 
finantsaruanded ja välisauditi aruanded 
ning Euroopa tasandi poliitiliste 
sihtasutuste puhul töökavade rakendamist 
käsitlevad lõpparuanded;

(d) artikli 19 lõikes 1 osutatud iga-aastased 
finantsaruanded ja välisauditi aruanded 
ning Euroopa tasandi poliitiliste 
sihtasutuste puhul töökavade rakendamist 
käsitlevad lõpparuanded; see teave 
avaldatakse hiljemalt kuus nädalat pärast 
andmete saamist, kogu finantsteave 
esitatakse võrreldavalt tabeli kujul, 
sealhulgas avatud andmetena;
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Or. en

Muudatusettepanek 37
Helga Trüpel
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) annetajate nimed ja nende annetused, 
millest Euroopa tasandi erakonnad ja 
Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused on 
teavitanud vastavalt artikli 15 lõigetele 2, 3 
ja 4, välja arvatud füüsiliste isikute 
annetused, mis ei ületa 1 000 eurot 
annetaja kohta aastas, mis märgitakse kui 
„väikeannetused”;

(e) annetajate nimed ja nende annetused, 
millest Euroopa tasandi erakonnad ja 
Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused on 
teavitanud vastavalt artikli 15 lõigetele 2, 3 
ja 4, välja arvatud füüsiliste isikute 
annetused, mis ei ületa 1 000 eurot 
annetaja kohta aastas, mis märgitakse kui 
„väikeannetused”; see teave avaldatakse 
hiljemalt kuus nädalat pärast andmete 
saamist, kogu finantsteave esitatakse 
võrreldavalt tabeli kujul, sealhulgas 
avatud andmetena;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

asjakohaste osade avaldamist vastavalt 
artiklile 24.

Or. fi

Muudatusettepanek 39
Ingeborg Gräßle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 40
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Euroopa andmekaitseinspektori ülesanne 
on jälgida ja tagada, et Euroopa Parlament 
ja artikli 7 lõikes 2 osutatud komitee 

7. Euroopa andmekaitseinspektori ülesanne 
on jälgida ja tagada, et Euroopa Parlament, 
komisjon ja artikli 7 lõikes 2 osutatud 
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järgivad ja kaitsevad käesoleva määruse 
alusel toimuva isikuandmete töötlemise 
käigus füüsiliste isikute põhiõigusi ja -
vabadusi. Ilma et see piiraks mis tahes 
õiguskaitsevahendite kasutamist, võib iga 
andmesubjekt esitada Euroopa 
andmekaitseinspektorile kaebuse, kui ta 
leiab, et tema isikuandmete töötlemisel 
Euroopa Parlamendis või nimetatud 
komitees on rikutud tema õigust 
isikuandmete kaitsele.

komitee järgivad ja kaitsevad käesoleva 
määruse alusel toimuva isikuandmete 
töötlemise käigus füüsiliste isikute 
põhiõigusi ja -vabadusi. Ilma et see piiraks 
mis tahes õiguskaitsevahendite kasutamist, 
võib iga andmesubjekt esitada Euroopa 
andmekaitseinspektorile kaebuse, kui ta 
leiab, et tema isikuandmete töötlemisel 
Euroopa Parlamendis või nimetatud 
komitees on rikutud tema õigust 
isikuandmete kaitsele.

Or. fi

Muudatusettepanek 41
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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


