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Tarkistus 6
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Olisi vahvistettava menettelyt, joita 
Euroopan tason poliittisten puolueiden ja 
niitä lähellä olevien Euroopan tason 
poliittisten säätiöiden on noudatettava 
saadakseen eurooppalaisen oikeudellisen 
aseman tämän asetuksen mukaisesti, sekä 
menettelyt ja kriteerit, joiden perusteella 
päätetään tämän aseman myöntämisestä. 
Lisäksi olisi vahvistettava menettelyt siltä 
varalta, että jokin Euroopan tason 
poliittinen puolue tai Euroopan tason 
poliittinen säätiö menettää eurooppalaisen 
oikeudellisen asemansa tai luopuu siitä.

(8) Olisi vahvistettava menettelyt, joita 
Euroopan tason poliittisten puolueiden ja 
niitä lähellä olevien Euroopan tason 
poliittisten säätiöiden on noudatettava 
saadakseen eurooppalaisen oikeudellisen 
aseman tämän asetuksen mukaisesti, sekä 
menettelyt ja kriteerit, joiden perusteella 
päätetään tämän aseman myöntämisestä. 
Lisäksi olisi vahvistettava puolueettomat 
ja avoimet menettelyt siltä varalta, että 
jokin Euroopan tason poliittinen puolue tai 
Euroopan tason poliittinen säätiö menettää 
eurooppalaisen oikeudellisen asemansa tai 
luopuu siitä.

Or. en

Tarkistus 7
Ingeborg Gräßle

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Euroopan tason poliittisen 
puolueen jäsenyys ja osallistuminen sen 
poliittiseen toimintaan ovat 
yhdistystoimintaan osallistumisen muoto, 
joka olisi yleensä katsottava 
vapaaehtoistoiminnaksi eikä 
luontoissuoritukseksi. Vapaaehtoisten 
vaalityöntekijöiden toimintaa ei siten 
pitäisi kohdella tässä asetuksessa 
tarkoitettuina lahjoituksina.
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Or. de

Perustelu

Johdanto-osan kappaleessa selvennetään 2 artiklan 7 kohtaan tehtyä muutosta.

Tarkistus 8
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – 18 alaviite

Komission teksti Tarkistus

18. Tämän ehdotuksen hyväksymisen 
yhteydessä kollegio hyväksyy myös 
komission valmisteluasiakirjan, joka 
koskee ehdotusta varainhoitoasetuksen 
muuttamisesta lisäämällä siihen uusi 
osasto, joka koskee Euroopan tason 
poliittisten puolueiden rahoittamiseksi 
myönnettäviä rahoitusosuuksia. Tällaisten 
rahoitusosuuksien käyttöönotto Euroopan 
tason poliittisia puolueita varten varmistuu 
vasta kun molemmat lainkäyttäjät ovat 
hyväksyneet viimeksi mainitun 
ehdotuksen.

18. Tämän ehdotuksen hyväksymisen 
yhteydessä kollegio hyväksyy myös 
komission valmisteluasiakirjan, joka 
koskee ehdotusta varainhoitoasetuksen 
muuttamisesta lisäämällä siihen uusi 
osasto, joka koskee Euroopan tason 
poliittisten puolueiden rahoittamiseksi 
myönnettäviä rahoitusosuuksia. Tällaisten 
rahoitusosuuksien käyttöönotto Euroopan 
tason poliittisia puolueita varten varmistuu 
vasta kun molemmat lainkäyttäjät ovat 
hyväksyneet viimeksi mainitun 
ehdotuksen, millä tavoin varmistetaan 
kummankin ehdotuksen määritelmien 
johdonmukaisuus ja selkeys.

Or. en

Perustelu

Selvennys on tarpeen, jotta näiden kahden ehdotuksen yhteys tulee varmasti riittävän hyvin 
huomioon otetuksi.

Tarkistus 9
Ingeborg Gräßle

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(7) 'lahjoituksella' käteistä rahaa tai muita 
luontoissuorituksia (tavaroita tai palveluja), 
jotka tuovat ne vastaanottavalle Euroopan 
tason poliittiselle puolueelle tai Euroopan 
tason poliittiselle säätiölle taloudellista 
etua.

(7) 'lahjoituksella' käteistä rahaa tai muita 
luontoissuorituksia (tavaroita tai palveluja), 
jotka tuovat ne vastaanottavalle Euroopan 
tason poliittiselle puolueelle tai Euroopan 
tason poliittiselle säätiölle taloudellista 
etua, vapaaehtoisten vaalityöntekijöiden 
toimintaa lukuun ottamatta.

Or. de

Perustelu

Ks. uusi johdanto-osan 15 a kappale.

Tarkistus 10
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) se on edustettuna Euroopan 
parlamentissa tai kansallisissa 
parlamenteissa tai alueparlamenteissa tai 
alueneuvostoissa vähintään yhdessä 
neljäsosassa jäsenvaltioista, tai

b) se on edustettuna Euroopan 
parlamentissa tai kansallisissa 
parlamenteissa tai alueparlamenteissa tai 
alueneuvostoissa jäsenpuolueidensa 
kautta vähintään yhdessä neljäsosassa 
jäsenvaltioista, tai

Or. fi

Tarkistus 11
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

se on saanut edellisissä Euroopan 
parlamentin vaaleissa vähintään kolme 

Poistetaan.
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prosenttia kussakin valtiossa annetuista 
äänistä vähintään yhdessä neljäsosassa 
jäsenvaltioista,

Or. fi

Tarkistus 12
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan parlamentti voi jäsentensä 
neljäsosan, joka edustaa vähintään 
kolmea Euroopan parlamentissa 
edustettuna olevaa poliittista ryhmää, 
pyynnöstä jäsentensä enemmistöllä 
tehtävällä päätöksellä päättää, täyttääkö 
jokin Euroopan tason poliittinen puolue 
edelleen 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
säädetyn ehdon tai jokin Euroopan tason 
poliittinen säätiö 3 artiklan 2 kohdan 
c alakohdassa säädetyn ehdon.

Komissio voi päättää, täyttääkö jokin 
Euroopan tason poliittinen puolue edelleen 
3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn 
ehdon tai jokin Euroopan tason poliittinen 
säätiö 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa 
säädetyn ehdon.

Or. fi

Tarkistus 13
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ennen tällaisen päätöksen tekemistä 
Euroopan parlamentti kuulee 
asianomaisen Euroopan tason poliittisen 
puolueen tai säätiön edustajia ja pyytää 
riippumattomista henkilöistä muodostuvaa 
komiteaa antamaan asiasta lausunnon 
kohtuullisen ajan kuluessa.

Ennen tällaisen päätöksen tekemistä
komissio kuulee asianomaisen Euroopan 
tason poliittisen puolueen tai säätiön 
edustajia ja pyytää riippumattomista 
henkilöistä muodostuvaa komiteaa 
antamaan asiasta lausunnon kohtuullisen 
ajan kuluessa.
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Or. fi

Tarkistus 14
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kuka tahansa luonnollinen tai 
oikeushenkilö voi milloin tahansa esittää 
Euroopan parlamentille perustellun 
pyynnön sen tarkistamiseksi, että yksi tai 
useampi 1 kohdassa tarkoitetuista ehdoista 
täyttyy edelleen. Se, että jokin Euroopan 
tason poliittinen puolue tai sen jäsenet tai 
Euroopan tason poliittinen säätiö rikkoo 
unionin perusperiaatteita, voidaan todeta 
ainoastaan 2 kohdan mukaisesti.

3. Kuka tahansa luonnollinen tai 
oikeushenkilö voi milloin tahansa esittää 
komissiolle perustellun pyynnön sen 
tarkistamiseksi, että yksi tai useampi 
1 kohdassa tarkoitetuista ehdoista täyttyy 
edelleen. Se, että jokin Euroopan tason 
poliittinen puolue tai sen jäsenet tai 
Euroopan tason poliittinen säätiö rikkoo 
unionin perusperiaatteita, voidaan todeta 
ainoastaan 2 kohdan mukaisesti.

Or. fi

Tarkistus 15
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan tason poliittisilla puolueilla ja 
säätiöillä on täysimääräinen 
oikeuskelpoisuus ja oikeudellisesti 
tunnustettu asema kaikissa jäsenvaltioissa.

Euroopan tason poliittisilla puolueilla ja 
säätiöillä on täysimääräinen 
oikeuskelpoisuus ja oikeudellisesti 
tunnustettu asema kaikissa jäsenvaltioissa 
kyseisissä jäsenvaltioissa sovellettavien 
lakien mukaisesti ja rajoittamatta niiden 
soveltamista.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään selventämään asetuksen soveltamisalaa, joka ei käy selvästi ilmi 
komission tekstistä.

Tarkistus 16
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Niiden seikkojen tai näkökohtien osalta, 
joista ei säädetä tässä asetuksessa, 
Euroopan tason poliittisiin puolueisiin ja 
säätiöihin sovelletaan sitä kansallista 
lainsäädäntöä, jota sovelletaan niiden 
perussäännössä mainittuun oikeudelliseen 
muotoon siinä jäsenvaltiossa, jossa niiden 
kotipaikka on. Euroopan tason poliittisen 
puolueen tai säätiön muissa jäsenvaltioissa 
toteuttamaan toimintaan sovelletaan 
kyseisten jäsenvaltioiden soveltuvaa 
kansallista lainsäädäntöä.

2. Niiden seikkojen osalta, joista ei 
nimenomaisesti säädetä tässä asetuksessa, 
Euroopan tason poliittisiin puolueisiin ja 
säätiöihin sovelletaan sitä kansallista 
lainsäädäntöä, jota sovelletaan niiden 
perussäännössä mainittuun oikeudelliseen 
muotoon siinä jäsenvaltiossa, jossa niiden 
kotipaikka on. Euroopan tason poliittisen 
puolueen tai säätiön muissa jäsenvaltioissa 
toteuttamaan toimintaan sovelletaan 
kyseisten jäsenvaltioiden soveltuvaa 
kansallista lainsäädäntöä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selventämään asetuksen soveltamisalaa, joka ei käy selvästi ilmi 
komission tekstistä.

Tarkistus 17
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Euroopan tason poliittisen puolueen tai 
säätiön hallintoelin päättää muuttaa sen 
joksikin jäsenvaltion oikeusjärjestyksessä 

Poistetaan.
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tunnustetuksi oikeudelliseksi yhteisöksi,

Or. en

Perustelu

Säännös on tarpeeton, koska 9 artiklassa taataan oikeudellisesti tunnustettu asema ja 
oikeuskelpoisuus kaikissa jäsenvaltioissa ja koska 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan 
poliittisen puolueen on ilmoitettava "puolueen oikeudellinen muoto, sellaisena kuin se on 
tunnustettu sen jäsenvaltion oikeusjärjestyksessä, jossa sen kotipaikka sijaitsee". Poliittisia 
säätiöitä koskee sama vaatimus (5 artiklan 1 kohdan c alakohta).

Tarkistus 18
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Euroopan parlamentti tekee päätöksen 
eurooppalaisen oikeudellisen aseman 
lakkauttamisesta ja rekisteristä 
poistamisesta.

2. Euroopan parlamentti tekee komission 
esityksestä päätöksen eurooppalaisen 
oikeudellisen aseman lakkauttamisesta ja 
rekisteristä poistamisesta.

Or. fi

Tarkistus 19
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun Euroopan tason poliittinen puolue 
tai säätiö on jossakin 1 kohdan a, b tai 
c alakohdassa tarkoitetuista tilanteista, sitä 
koskeva voimassa oleva päätös tämän 
asetuksen perusteella myönnettävästä 
unionin rahoituksesta peruutetaan tai 
tällaista rahoitusta koskeva voimassa oleva 
sopimus irtisanotaan ja käyttämättä olevat 
unionin varat peritään takaisin, mukaan 

3. Kun Euroopan tason poliittinen puolue 
tai säätiö on jossakin 1 kohdan a, b tai 
c alakohdassa tarkoitetuista tilanteista, sitä 
koskeva voimassa oleva päätös tämän 
asetuksen perusteella myönnettävästä 
unionin rahoituksesta peruutetaan tai 
tällaista rahoitusta koskeva voimassa oleva 
sopimus irtisanotaan ja käyttämättä olevat 
unionin varat peritään takaisin, mukaan 
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lukien aiempina vuosina myönnetyt 
käyttämättä olevat unionin varat.

lukien aiempina vuosina myönnetyt 
käyttämättä olevat unionin varat, unionin 
yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU,
Euratom) N:o 966/20121

(varainhoitoasetus) asiaa koskevien 
säännösten mukaisesti.
_____________
1 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

Or. en

Perustelu

Selvennys on tarpeen, jotta näiden kahden ehdotuksen yhteys tulee varmasti riittävän hyvin 
huomioon otetuksi.

Tarkistus 20
Richard Ashworth
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Euroopan unionin yleisestä 
talousarviosta myönnettävät 
rahoitusosuudet tai avustukset saavat olla 
enintään 90 prosenttia Euroopan tason 
poliittisen puolueen vuotuisista 
korvattavista kustannuksista ja
95 prosenttia Euroopan tason poliittisen 
säätiön talousarvioon otetuista vuotuisista 
tukikelpoisista kustannuksista. Euroopan 
tason poliittiset puolueet voivat käyttää 
Euroopan unionin talousarviosta saamansa 
rahoituksen käyttämättä jääneen osan 
korvattavien kustannusten kattamiseen 
rahoituksen myöntämistä seuraavien 
kahden varainhoitovuoden aikana. Määrät, 
jotka ovat edelleen käyttämättä näiden 
kahden varainhoitovuoden jälkeen, 

4. Euroopan unionin yleisestä 
talousarviosta myönnettävät 
rahoitusosuudet tai avustukset saavat olla 
enintään 85 prosenttia Euroopan tason 
poliittisen puolueen vuotuisista 
korvattavista kustannuksista ja
85 prosenttia Euroopan tason poliittisen 
säätiön talousarvioon otetuista vuotuisista 
tukikelpoisista kustannuksista. Euroopan 
tason poliittiset puolueet voivat käyttää 
Euroopan unionin talousarviosta saamansa 
rahoituksen käyttämättä jääneen osan 
korvattavien kustannusten kattamiseen 
rahoituksen myöntämistä seuraavien 
kahden varainhoitovuoden aikana. Määrät, 
jotka ovat edelleen käyttämättä näiden 
kahden varainhoitovuoden jälkeen, 
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peritään takaisin varainhoitoasetuksen 
mukaisesti.

peritään takaisin varainhoitoasetuksen 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Koska tavoitteena on vähentää riippuvuutta unionin rahoituksesta ja kannustaa omien 
varojen muodostamiseen ja samalla helpottaa omavastuullisuutta ja siten myös parempaa 
varainhoitoa, sekä puolueiden että säätiöiden yhteisrahoitusosuudeksi olisi säädettävä 
85 prosenttia.

Tarkistus 21
Helga Trüpel
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Euroopan tason poliittisten puolueiden ja 
säätiöiden vastaanottamista yksittäisistä 
lahjoituksista, joiden arvo on yli
12 000 euroa, on ilmoitettava Euroopan 
parlamentille kirjallisesti välittömästi ja 
2 kohdan säännösten mukaisesti.

4. Euroopan tason poliittisten puolueiden ja 
säätiöiden vastaanottamista yksittäisistä 
lahjoituksista, joiden arvo on yli
2 000 euroa, on ilmoitettava Euroopan 
parlamentille kirjallisesti välittömästi ja 
2 kohdan säännösten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 22
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) lahjoituksia liikeyrityksiltä, joihin 
julkiset viranomaiset voivat suoraan tai 
välillisesti käyttää määräysvaltaa 
omistuksen, rahoitusosuuden tai yritystä 
koskevien sääntöjen perusteella,

c) lahjoituksia liikeyrityksiltä, joihin 
julkiset viranomaiset voivat suoraan tai
välillisesti käyttää määräysvaltaa 
omistuksen, rahoitusosuuden tai yksittäistä
yritystä koskevien sääntöjen perusteella,
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Or. fi

Tarkistus 23
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) lahjoituksia kolmansien maiden 
viranomaisilta tai liikeyrityksiltä, joihin 
julkiset viranomaiset voivat suoraan tai 
välillisesti käyttää määräysvaltaa 
omistuksen, rahoitusosuuden tai yritystä 
koskevien sääntöjen perusteella.

d) lahjoituksia kolmansien maiden 
viranomaisilta tai liikeyrityksiltä, joihin 
julkiset viranomaiset voivat suoraan tai 
välillisesti käyttää määräysvaltaa 
omistuksen, rahoitusosuuden tai yksittäistä
yritystä koskevien sääntöjen perusteella.

Or. fi

Tarkistus 24
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Euroopan tason poliittisen puolueen 
jäsenten puolueelle suorittamat maksut 
hyväksytään. Näiden maksujen määrä saa 
olla enintään 40 prosenttia Euroopan tason 
poliittisen puolueen vuotuisesta 
talousarviosta.

7. Euroopan tason poliittisen puolueen 
jäsenten puolueelle suorittamat maksut 
hyväksytään. Näiden maksujen määrä saa 
olla enintään 90 prosenttia Euroopan tason 
poliittisen puolueen vuotuisesta 
talousarviosta.

Or. fi

Tarkistus 25
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 8 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

8. Euroopan tason poliittisen säätiön 
jäsenten ja Euroopan tason poliittisten 
puolueiden säätiölle suorittamat maksut 
hyväksytään. Näiden maksujen määrä saa 
olla enintään 40 prosenttia Euroopan tason 
poliittisen säätiön vuotuisesta 
talousarviosta eivätkä ne saa koostua 
varoista, jotka on myönnetty Euroopan 
tason poliittiselle puolueelle Euroopan 
unionin yleisestä talousarviosta tämän 
asetuksen mukaisesti.

8. Euroopan tason poliittisen säätiön 
jäsenten ja Euroopan tason poliittisten 
puolueiden säätiölle suorittamat maksut 
hyväksytään. Näiden maksujen määrä saa 
olla enintään 90 prosenttia Euroopan tason 
poliittisen säätiön vuotuisesta 
talousarviosta eivätkä ne saa koostua 
varoista, jotka on myönnetty Euroopan 
tason poliittiselle puolueelle Euroopan 
unionin yleisestä talousarviosta tämän 
asetuksen mukaisesti.

Or. fi

Tarkistus 26
Richard Ashworth
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan tason poliittiseen puolueeseen 
tai säätiöön, joka saa lahjoituksen joko 
kotimaasta tai toisesta jäsenvaltiosta, 
sovelletaan samaa verokohtelua kuin 
lahjoituksiin, jotka on tehty sellaiselle 
poliittiselle puolueelle tai poliittiselle 
säätiölle, jolla on kotipaikka kyseisessä 
jäsenvaltiossa.

1. Euroopan tason poliittiseen puolueeseen 
tai säätiöön, joka saa lahjoituksen joko 
kotimaasta tai toisesta jäsenvaltiosta, 
voidaan soveltaa samaa verokohtelua kuin 
lahjoituksiin, jotka on tehty sellaiselle 
poliittiselle puolueelle tai poliittiselle 
säätiölle, jolla on kotipaikka kyseisessä 
jäsenvaltiossa, mikäli kyseisen 
jäsenvaltion veroviranomaiset niin 
päättävät.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava päättää Euroopan tason 
poliittisten puolueiden ja säätiöiden ja niiden lahjoitusten verotuksellisesta asemasta asiasta 
annetun kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Veroasioista päättäminen asetuksessa 
tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen on oikeudellisesti kyseenalaista ja 
todennäköisesti vastoin perussopimuksen määräyksiä.
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Tarkistus 27
Richard Ashworth
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kaikkia luonnollisia henkilöitä tai 
oikeushenkilöitä, jotka tekevät lahjoituksen 
Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai 
säätiölle kotimaassaan tai toisessa 
jäsenvaltiossa, on kohdeltava verotuksessa 
samalla tavoin kuin niitä, jotka tekevät 
lahjoituksia sellaiseen jäsenvaltioon 
sijoittautuneille poliittisille puolueille tai 
poliittisille säätiöille, jossa lahjoittajan 
verotuksellinen kotipaikka on.

2. Kaikkia luonnollisia henkilöitä tai 
oikeushenkilöitä, jotka tekevät lahjoituksen 
Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai 
säätiölle kotimaassaan tai toisessa 
jäsenvaltiossa, voidaan kohdella
verotuksessa samalla tavoin kuin niitä, 
jotka tekevät lahjoituksia sellaiseen 
jäsenvaltioon sijoittautuneille poliittisille 
puolueille tai poliittisille säätiöille, jossa 
lahjoittajan verotuksellinen kotipaikka on, 
mikäli kyseisen jäsenvaltion 
veroviranomaiset niin päättävät.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava päättää Euroopan tason 
poliittisten puolueiden ja säätiöiden ja niiden lahjoitusten verotuksellisesta asemasta asiasta 
annetun kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Veroasioista päättäminen asetuksessa 
tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen on oikeudellisesti kyseenalaista ja 
todennäköisesti vastoin perussopimuksen määräyksiä.

Tarkistus 28
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kaikkia luonnollisia henkilöitä tai 
oikeushenkilöitä, jotka tekevät lahjoituksen 
Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai 
säätiölle kotimaassaan tai toisessa 

2. Kaikkia luonnollisia henkilöitä tai 
oikeushenkilöitä, jotka tekevät lahjoituksen 
Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai 
säätiölle kotimaassaan tai toisessa 
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jäsenvaltiossa, on kohdeltava verotuksessa 
samalla tavoin kuin niitä, jotka tekevät 
lahjoituksia sellaiseen jäsenvaltioon 
sijoittautuneille poliittisille puolueille tai 
poliittisille säätiöille, jossa lahjoittajan 
verotuksellinen kotipaikka on.

jäsenvaltiossa, on kohdeltava verotuksessa 
samalla tavoin kuin niitä, jotka tekevät 
lahjoituksia sellaiseen jäsenvaltioon 
sijoittautuneille poliittisille puolueille tai 
poliittisille säätiöille, jossa lahjoittajan 
verotuksellinen kotipaikka on, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta olemassa olevien 
kansallisten kynnysarvojen soveltamista 
ja jäsenvaltion verolainsäädäntöä 
koskevaa autonomiaa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selventämään asetuksen soveltamisalaa, joka ei käy selvästi ilmi 
komission tekstistä.

Tarkistus 29
Richard Ashworth
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevan 1 ja 2 kohdan 
soveltamista varten Euroopan tason 
poliittisen puolueen katsotaan vastaavan 
sellaista poliittista puoluetta ja Euroopan 
tason poliittisen säätiön sellaista poliittista 
säätiötä, joka on perustettu kyseisen 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 30
Ingeborg Gräßle

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan unionin yleisestä 
talousarviosta tai muista lähteistä 
myönnettävää Euroopan tason poliittisten 
puolueiden ja säätiöiden rahoitusta ei saa 
käyttää kansallisten, alueellisten tai 
paikallisten kansanäänestysten 
rahoitukseen.

3. Euroopan unionin yleisestä 
talousarviosta tai muista lähteistä 
myönnettävää Euroopan tason poliittisten 
puolueiden ja säätiöiden rahoitusta ei saa 
käyttää kansallisten, alueellisten tai 
paikallisten kansanäänestysten 
rahoitukseen paitsi silloin, kun 
kansanäänestysten aiheena on Euroopan 
unionin lainsäädäntö tai kun ne koskevat 
välittömästi jonkin Euroopan unionin
toimielimen toimintaa.

Or. de

Perustelu

Tarkistus perustuu vaatimukseen, jonka Euroopan parlamentti esitti asetuksen (EY) N:o 
2004/2003 soveltamisesta 6. huhtikuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa (25 kohta).

Tarkistus 31
Helga Trüpel
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan tason poliittisten puolueiden ja 
säätiöiden on toimitettava rekisteriin ja 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille kansallisille 
viranomaisille viimeistään kuuden
kuukauden kuluttua varainhoitovuoden 
päättymisestä:

1. Euroopan tason poliittisten puolueiden ja 
säätiöiden on toimitettava rekisteriin ja 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille kansallisille 
viranomaisille viimeistään neljän
kuukauden kuluttua varainhoitovuoden 
päättymisestä:

Or. en

Perustelu

Etenkin vaalivuonna on erittäin tärkeää, että äänestäjien saatavilla on tietoa hyvissä ajoin. 
Siksi tietojen toimittamisen määräaikoja olisi aikaistettava.
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Tarkistus 32
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Tämän artiklan nojalla määrättyjä 
seuraamuksia sovelletaan kaikkiin 
Euroopan tason poliittisiin puolueisiin ja 
Euroopan tason poliittisiin säätiöihin 
riippumatta siitä, saavatko ne unionin 
rahoitusta. Toimivaltainen tulojen ja 
menojen hyväksyjä voi määrätä 
varainhoitoasetuksen [96 artiklan 
2 kohdassa] ja sen soveltamissääntöjen 
[145] artiklassa tarkoitettuja hallinnollisia 
ja/tai taloudellisia seuraamuksia mille 
tahansa Euroopan tason poliittiselle 
puolueelle tai Euroopan tason poliittiselle 
säätiölle, joka on jossakin 
varainhoitoasetuksen [96 artiklan 
1 kohdassa] tarkoitetuista tilanteista, joita
ei mainita edellä olevissa kohdissa.

7. Tämän artiklan nojalla määrättyjä 
seuraamuksia sovelletaan kaikkiin tämän 
asetuksen säännösten mukaisesti 
tunnustettuihin Euroopan tason poliittisiin 
puolueisiin ja Euroopan tason poliittisiin 
säätiöihin riippumatta siitä, ovatko ne 
hakeneet unionin rahoitusta. 
Hankintaviranomainen voi määrätä 
varainhoitoasetuksen 109 artiklan 
2 kohdassa ja sen soveltamissääntöjen 
[145] artiklassa tarkoitettuja hallinnollisia 
ja/tai taloudellisia seuraamuksia mille 
tahansa Euroopan tason poliittiselle 
puolueelle tai Euroopan tason poliittiselle 
säätiölle, joka on jossakin 
varainhoitoasetuksen 109 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuista tilanteista, joita ei 
mainita edellä olevissa kohdissa.

Or. en

Perustelu

Selvennys: vaikka puolue tai säätiö ei olisi vielä hakenut tai saanut unionin rahoitusta omien 
varojensa lisäksi, siihen sovelletaan silti lahjoitusten avoimuutta koskevia sääntöjä.

Tarkistus 33
Ingeborg Gräßle

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisteri julkaisee tätä varten 
perustettavalla verkkosivulla seuraavat 
tiedot:

1. Rekisteri julkaisee tätä varten 
perustettavalla verkkosivulla viimeistään 
neljän viikon kuluttua tietojen 
toimittamisesta tai siitä kun Euroopan 
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parlamentti on tehnyt päätöksensä 
seuraavat tiedot:

Or. de

Perustelu

Vaatimuksen tietojen julkaisemisesta verkkosivustolla kuukauden määräajassa ei pitäisi 
koskea vain a ja b alakohdassa tarkoitettuja tietoja vaan yhtäläisesti kaikkia tietoja.

Tarkistus 34
Ingeborg Gräßle

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kaikkien rekisteröityjen Euroopan tason 
poliittisten puolueiden ja säätiöiden nimet 
ja perussäännöt sekä 
rekisteröintihakemuksen mukana 6 artiklan 
3 kohdan mukaisesti toimitetut asiakirjat, 
viimeistään neljän viikon kuluttua siitä 
kun Euroopan parlamentti on tehnyt 
päätöksensä, ja tämän jälkeen 6 artiklan 6 
ja 7 kohdan mukaisesti Euroopan 
parlamentille ilmoitetut muutokset,

a) kaikkien rekisteröityjen Euroopan tason 
poliittisten puolueiden ja säätiöiden nimet 
ja perussäännöt sekä 
rekisteröintihakemuksen mukana 6 artiklan 
3 kohdan mukaisesti toimitetut asiakirjat ja 
tämän jälkeen 6 artiklan 6 ja 7 kohdan 
mukaisesti Euroopan parlamentille 
ilmoitetut muutokset,

Or. de

Perustelu

24 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen virkkeeseen tehdyn tarkistuksen edellyttämä tekninen 
mukautus.

Tarkistus 35
Ingeborg Gräßle

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) luettelon hylätyistä hakemuksista sekä b) luettelon hylätyistä hakemuksista sekä 
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rekisteröintihakemuksen mukana 6 artiklan 
3 kohdan mukaisesti toimitetut asiakirjat ja 
hylkäämisen perusteet, viimeistään neljän 
viikon kuluttua siitä kun Euroopan 
parlamentti on tehnyt päätöksensä,

rekisteröintihakemuksen mukana 6 artiklan 
3 kohdan mukaisesti toimitetut asiakirjat ja 
hylkäämisen perusteet,

Or. de

Perustelu

24 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen virkkeeseen tehdyn tarkistuksen edellyttämä tekninen 
mukautus.

Tarkistus 36
Helga Trüpel
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) edellä 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
vuotuiset tilinpäätökset ja ulkopuolisen 
tilintarkastajan lausunnot sekä Euroopan 
tason poliittisten säätiöiden osalta 
työohjelmien täytäntöönpanoa koskevat 
loppukertomukset,

d) edellä 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
vuotuiset tilinpäätökset ja ulkopuolisen 
tilintarkastajan lausunnot sekä Euroopan 
tason poliittisten säätiöiden osalta 
työohjelmien täytäntöönpanoa koskevat 
loppukertomukset; tiedot on julkaistava 
viimeistään kuuden viikon kuluttua 
niiden vastaanottamisesta, ja kaikki 
taloudelliset tiedot on toimitettava 
taulukkomuodossa, mukaan lukien 
avoimena datana, siten että ne ovat 
verrattavissa,

Or. en

Tarkistus 37
Helga Trüpel
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) lahjoittajien nimet ja näiden tekemät 
lahjoitukset, joista Euroopan tason 
poliittiset puolueet ja säätiöt ovat 
ilmoittaneet 15 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan 
mukaisesti, lukuun ottamatta luonnollisten 
henkilöiden tekemiä lahjoituksia, joiden 
arvo on enintään 1 000 euroa vuotta ja 
lahjoittajaa kohden ja jotka ilmoitetaan 
"vähäisinä lahjoituksina",

e) lahjoittajien nimet ja näiden tekemät 
lahjoitukset, joista Euroopan tason 
poliittiset puolueet ja säätiöt ovat 
ilmoittaneet 15 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan 
mukaisesti, lukuun ottamatta luonnollisten 
henkilöiden tekemiä lahjoituksia, joiden 
arvo on enintään 1 000 euroa vuotta ja 
lahjoittajaa kohden ja jotka ilmoitetaan 
"vähäisinä lahjoituksina"; tiedot on 
julkaistava viimeistään kuuden viikon 
kuluttua niiden vastaanottamisesta, ja 
kaikki taloudelliset tiedot on toimitettava 
taulukkomuodossa, mukaan lukien 
avoimena datana, siten että ne ovat 
verrattavissa,

Or. en

Tarkistus 38
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti ja 7 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettu komitea varmistavat, 
että niiden tämän asetuksen nojalla 
keräämiä henkilötietoja ei käytetä muihin 
tarkoituksiin kuin varmistamaan Euroopan 
tason poliittisten puolueiden ja Euroopan 
tason poliittisten säätiöiden rahoituksen 
laillisuus, säännönmukaisuus ja avoimuus 
sekä Euroopan tason poliittisten 
puolueiden jäsenyys. Ne poistavat nämä 
henkilötiedot viimeistään 24 kuukauden 
kuluttua siitä kun niistä on julkaistu 
tarvittavat osat 24 artiklan mukaisesti.

3. Euroopan parlamentti, komissio ja 
7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu komitea 
varmistavat, että niiden tämän asetuksen 
nojalla keräämiä henkilötietoja ei käytetä 
muihin tarkoituksiin kuin varmistamaan 
Euroopan tason poliittisten puolueiden ja 
Euroopan tason poliittisten säätiöiden 
rahoituksen laillisuus, säännönmukaisuus 
ja avoimuus sekä Euroopan tason 
poliittisten puolueiden jäsenyys. Ne 
poistavat nämä henkilötiedot viimeistään 
24 kuukauden kuluttua siitä kun niistä on 
julkaistu tarvittavat osat 24 artiklan 
mukaisesti.

Or. fi
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Tarkistus 39
Ingeborg Gräßle

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti ja 7 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettu komitea varmistavat, 
että niiden tämän asetuksen nojalla 
keräämiä henkilötietoja ei käytetä muihin 
tarkoituksiin kuin varmistamaan Euroopan 
tason poliittisten puolueiden ja Euroopan 
tason poliittisten säätiöiden rahoituksen 
laillisuus, säännönmukaisuus ja avoimuus 
sekä Euroopan tason poliittisten 
puolueiden jäsenyys. Ne poistavat nämä 
henkilötiedot viimeistään 24 kuukauden
kuluttua siitä kun niistä on julkaistu 
tarvittavat osat 24 artiklan mukaisesti.

3. Euroopan parlamentti ja 7 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettu komitea varmistavat, 
että niiden tämän asetuksen nojalla 
keräämiä henkilötietoja ei käytetä muihin 
tarkoituksiin kuin varmistamaan Euroopan 
tason poliittisten puolueiden ja Euroopan 
tason poliittisten säätiöiden rahoituksen 
laillisuus, säännönmukaisuus ja avoimuus 
sekä Euroopan tason poliittisten 
puolueiden jäsenyys. Ne poistavat nämä 
henkilötiedot viimeistään 36 kuukauden
kuluttua siitä kun niistä on julkaistu 
tarvittavat osat 24 artiklan mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Komission ehdotukseen sisältyy varainhoitoasetuksen 13 artiklasta poiketen laajennettu 
määrärahojen siirtomahdollisuus ("n+2") (ks. 12 artiklan 4 kohta), minkä seurauksena tietyn 
varainhoitovuoden määrärahoja voidaan käyttää kaikkiaan kolmena vuotena. Henkilötietojen 
poistamisen määräajaksi olisi siksi asetettava 36 kuukautta.

Tarkistus 40
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Euroopan tietosuojavaltuutetun 
tehtävänä on seurata ja varmistaa, että 
Euroopan parlamentti ja 7 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettu komitea 
kunnioittavat ja suojelevat luonnollisten 

7. Euroopan tietosuojavaltuutetun 
tehtävänä on seurata ja varmistaa, että 
Euroopan parlamentti, komissio ja 
7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu komitea 
kunnioittavat ja suojelevat luonnollisten 
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henkilöiden perusoikeuksia ja -vapauksia 
tämän asetuksen perusteella tapahtuvan 
henkilötietojen käsittelyn yhteydessä. Jos 
rekisteröity katsoo, että hänen oikeuttaan 
henkilötietojen suojaan on loukattu 
Euroopan parlamentin tai komitean 
suorittaman, hänen henkilötietojaan 
koskevan käsittelyn seurauksena, hän voi 
tehdä kantelun Euroopan 
tietosuojavaltuutetulle, sanotun 
rajoittamatta muiden oikeussuojakeinojen 
käyttöä.

henkilöiden perusoikeuksia ja -vapauksia 
tämän asetuksen perusteella tapahtuvan 
henkilötietojen käsittelyn yhteydessä. Jos 
rekisteröity katsoo, että hänen oikeuttaan 
henkilötietojen suojaan on loukattu 
Euroopan parlamentin tai komitean 
suorittaman, hänen henkilötietojaan 
koskevan käsittelyn seurauksena, hän voi 
tehdä kantelun Euroopan 
tietosuojavaltuutetulle, sanotun 
rajoittamatta muiden oikeussuojakeinojen 
käyttöä.

Or. fi

Tarkistus 41
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan parlamentti säätää 
perussääntöjen rekisteröintiä, rahoitusta tai 
seuraamuksia koskeviin päätöksiin 
liittyvistä hallinnollisista 
muutoksenhakumenettelyistä.

1. Euroopan parlamentti säätää 
perussääntöjen rekisteröintiä, rahoitusta tai 
seuraamuksia koskeviin päätöksiin 
liittyvistä nopeista ja avoimista
hallinnollisista 
muutoksenhakumenettelyistä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään mahdolliset seuraamukset huomioon ottaen korostamaan toimivien ja 
asianmukaisten hallinnollisten muutoksenhakumenettelyjen tarvetta.


