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Módosítás 6
George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Meg kell határozni az e rendelet szerinti 
európai jogi státusz megszerzése céljából 
az európai politikai pártok és a hozzájuk 
kapcsolódó európai politikai alapítványok 
által követendő eljárásokat, valamint az e 
státusz odaítélésére vonatkozó döntés során 
figyelembe veendő eljárásokat és 
feltételeket. Meg kell állapítani emellett azt 
is, milyen eljárások követendők abban az 
esetben, ha valamely európai politikai párt 
vagy európai politikai alapítvány elveszíti 
európai jogi státuszát, vagy lemond arról.

(8) Meg kell határozni az e rendelet szerinti 
európai jogi státusz megszerzése céljából 
az európai politikai pártok és a hozzájuk 
kapcsolódó európai politikai alapítványok 
által követendő eljárásokat, valamint az e 
státusz odaítélésére vonatkozó döntés során 
figyelembe veendő eljárásokat és 
feltételeket. Meg kell állapítani emellett azt 
is, milyen pártatlan és átlátható eljárások 
követendők abban az esetben, ha valamely 
európai politikai párt vagy európai politikai 
alapítvány elveszíti európai jogi státuszát, 
vagy lemond arról.

Or. en

Módosítás 7
Ingeborg Gräßle

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A valamely európai politikai 
pártban való tagság és a párt politikai 
tevékenységeiben való részvétel a 
közösségi életben való részvétel egyik 
formája, amit alapvetően nem pénzértékű 
szolgáltatásnak, hanem önkéntes 
szerepvállalásnak kell tekinteni. Ennek 
megfelelően a kampányban részt vevő 
önkéntesek tevékenysége nem kezelhető az 
e rendelet értelmében vett adományként.

Or. de
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Indokolás

A preambulumbekezdés a 2. cikk (7) bekezdésének módosítását világítja meg.

Módosítás 8
George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – 18 lábjegyzet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. A jelen javaslat elfogadásának napján a 
biztosi kollégium egyúttal bizottsági 
munkadokumentumot fogad majd el a 
költségvetési rendeletnek az európai 
politikai pártok hozzájárulások útján 
történő finanszírozásáról szóló új címmel 
történő kiegészítéséről szóló javaslatról. Az 
európai politikai pártok részére nyújtott 
„hozzájárulások” bevezetése azt követően 
kerül megerősítésre, hogy az utóbbi 
javaslatot a társjogalkotók elfogadták.

18. A jelen javaslat elfogadásának napján a 
biztosi kollégium egyúttal bizottsági 
munkadokumentumot fogad majd el a 
költségvetési rendeletnek az európai 
politikai pártok hozzájárulások útján 
történő finanszírozásáról szóló új címmel 
történő kiegészítéséről szóló javaslatról. Az 
európai politikai pártok részére nyújtott 
„hozzájárulások” bevezetése azt követően 
kerül megerősítésre, hogy az utóbbi 
javaslatot a társjogalkotók elfogadták, 
biztosítva a két javaslatban szereplő 
fogalommeghatározások koherenciáját és 
egyértelműségét.

Or. en

Indokolás

Erre az egyértelműsítésre a két javaslat közötti viszony kellő figyelembevételének biztosítása 
érdekében van szükség.

Módosítás 9
Ingeborg Gräßle

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „adomány”: készpénzadomány vagy 
egyéb, természetben (áruk vagy 
szolgáltatások formájában) nyújtott, az 

7. „adomány”: készpénzadomány vagy 
egyéb, természetben (áruk vagy 
szolgáltatások formájában) nyújtott, az 



AM\922851HU.doc 5/22 PE502.125v01-00

HU

érintett európai politikai párt vagy európai 
politikai alapítvány számára gazdasági 
előnyt jelentő adomány.

érintett európai politikai párt vagy európai 
politikai alapítvány számára gazdasági 
előnyt jelentő adomány; ez nem terjed ki a 
kampányban részt vevő önkéntesek 
tevékenységeire.

Or. de

Indokolás

Lásd az új (15a) preambulumbekezdést.

Módosítás 10
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) képviselteti magát európai parlamenti 
képviselői révén a tagállamok legalább 
egynegyedében, illetve a nemzeti vagy a 
regionális parlamentekben vagy a 
regionális közgyűlésekben, vagy

b) képviselteti magát európai parlamenti 
képviselői révén a tagállamok legalább 
egynegyedében, illetve tagpártjai révén a 
nemzeti vagy a regionális parlamentekben 
vagy a regionális közgyűlésekben, vagy

Or. fi

Módosítás 11
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a legutóbbi európai parlamenti 
választásokon a tagállamok legalább 
egynegyedében megkapta az adott 
tagállamokban leadott szavazatok 
legalább három százalékát;

törölve

Or. fi
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Módosítás 12
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tagjai egynegyedének kérésére, akik 
legalább három európai parlamenti 
politikai csoportot képviselnek, az Európai 
Parlament többségi szavazással határoz
arról, hogy az európai politikai pártok 
esetében a 3. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában és az európai politikai 
alapítványok esetében a 3. cikk (2) 
bekezdésének c) pontjában megállapított 
feltételek továbbra is teljesülnek-e.

A Bizottság határozhat arról, hogy az 
európai politikai pártok esetében a 3. cikk 
(1) bekezdésének c) pontjában és az 
európai politikai alapítványok esetében a 3. 
cikk (2) bekezdésének c) pontjában 
megállapított feltételek továbbra is 
teljesülnek-e.

Or. fi

Módosítás 13
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Határozata előtt az Európai Parlament
meghallgatja az érintett európai politikai 
párt vagy európai politikai alapítvány 
képviselőit, és felkér egy eminens 
független személyekből álló bizottságot, 
hogy ésszerű határidőn belül alkosson 
véleményt az adott kérdésről.

Határozathozatala előtt a Bizottság
meghallgatja az érintett európai politikai 
párt vagy európai politikai alapítvány 
képviselőit, és felkér egy eminens 
független személyekből álló bizottságot, 
hogy ésszerű határidőn belül alkosson 
véleményt az adott kérdésről.

Or. fi

Módosítás 14
Sari Essayah
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Bármely természetes vagy jogi személy 
bármikor indoklással ellátott kérelmet 
nyújthat be az Európai Parlamenthez 
annak érdekében, hogy az ellenőrizze, 
hogy az (1) bekezdésben említett feltételek 
és követelmények közül egy vagy több 
továbbra is teljesül-e. Annak 
megállapítása, hogy egy európai politikai 
párt, illetve tagjai, vagy egy európai 
politikai alapítvány megsértik-e az Unió 
alapértékeit kizárólag a (2) bekezdésnek 
megfelelően lehetséges.

(3) Bármely természetes vagy jogi személy 
bármikor indoklással ellátott kérelmet 
nyújthat be a Bizottsághoz annak 
érdekében, hogy az ellenőrizze, hogy az (1) 
bekezdésben említett feltételek és 
követelmények közül egy vagy több 
továbbra is teljesül-e. Annak 
megállapítása, hogy egy európai politikai 
párt, illetve tagjai, vagy egy európai 
politikai alapítvány megsértik-e az Unió 
alapértékeit, kizárólag a (2) bekezdésnek 
megfelelően lehetséges.

Or. fi

Módosítás 15
George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai politikai párt és az európai 
politikai alapítvány jogilag teljes körűen 
elismert és teljes mértékben jogképes az 
összes tagállamban.

Az európai politikai párt és az európai 
politikai alapítvány jogilag teljes körűen 
elismert és teljes mértékben jogképes az 
összes tagállamban, a tagállamok 
alkalmazandó jogszabályaival 
összhangban és azok sérelme nélkül.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a rendelet hatályának egyértelműsítése, mivel az a bizottsági szövegben 
nem világos.

Módosítás 16
George Lyon
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e rendelet által nem szabályozott 
kérdések tekintetében vagy a rendelet által 
csak részben szabályozott kérdések 
esetében e kérdések azon aspektusai 
tekintetében, amelyekkel e rendelet nem 
foglalkozik, az európai politikai pártra és 
az európai politikai alapítványra a 
székhelye szerinti tagállamban a párt vagy 
alapítvány alapszabályában említett jogi 
formára irányadó nemzeti jogszabályok 
alkalmazandók. Az európai politikai párt és 
az európai politikai alapítvány más 
tagállamokban kifejtett tevékenységeire az 
illető tagállamok vonatkozó nemzeti 
jogszabályai alkalmazandók.

(2) Az e rendelet által kifejezetten nem 
szabályozott kérdések tekintetében az 
európai politikai pártra és az európai 
politikai alapítványra a székhelye szerinti 
tagállamban a párt vagy alapítvány 
alapszabályában említett jogi formára 
irányadó nemzeti jogszabályok 
alkalmazandók. Az európai politikai párt és 
az európai politikai alapítvány más 
tagállamokban kifejtett tevékenységeire az 
illető tagállamok vonatkozó nemzeti 
jogszabályai alkalmazandók.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a rendelet hatályának egyértelműsítése, mivel az a bizottsági szövegben 
nem világos.

Módosítás 17
George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) vezető testülete az európai politikai párt 
vagy az európai politikai alapítvány olyan 
jogalannyá történő átalakításáról határoz, 
amelyet elismer valamely tagállam 
jogrendje;

törölve

Or. en
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Indokolás

Ez a rendelkezés fölösleges, mivel a 9. cikk rendelkezik az összes tagállamra kiterjedő jogi 
elismertségről és jogképességről, és mivel a 4. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
követelményként írja elő a politikai pártok számára, hogy rögzítsék „a székhely szerinti 
tagállam jogrendje által elismert” jogi formájukat. Ezzel megegyező követelmény vonatkozik 
a politikai alapítványokra is (5. cikk (1) bekezdés c) pont).

Módosítás 18
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Európai Parlament határozatot 
fogad el az európai jogi státusz 
megszűnéséről és a nyilvántartásból való 
törlésről.

(2) Az Európai Parlament a Bizottság 
javaslatára határozatot fogad el az európai 
jogi státusz megszűnéséről és a 
nyilvántartásból való törlésről.

Or. fi

Módosítás 19
George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés a), b) vagy c) 
pontjában említett esetekben az e rendelet 
értelmében az európai politikai pártnak 
vagy az európai politikai alapítványnak 
nyújtott uniós finanszírozásról szóló 
minden hatályos határozatot vissza kell 
vonni, az ilyen finanszírozásról szóló 
minden hatályos megállapodást fel kell 
mondani, és minden fel nem használt uniós 
finanszírozást vissza kell fizettetni, 
beleértve a korábbi évekből megmaradt 
ilyen összegeket is.

(3) Az (1) bekezdés a), b) vagy c) 
pontjában említett esetekben az e rendelet 
értelmében az európai politikai pártnak 
vagy az európai politikai alapítványnak 
nyújtott uniós finanszírozásról szóló 
minden hatályos határozatot vissza kell 
vonni, az ilyen finanszírozásról szóló 
minden hatályos megállapodást fel kell 
mondani, és minden fel nem használt uniós 
finanszírozást vissza kell fizettetni, 
beleértve a korábbi évekből megmaradt 
ilyen összegeket is, összhangban az Unió 
általános költségvetésére alkalmazandó 
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pénzügyi szabályokról szóló, 2012. 
október 25-i 966/2012/EU, Euratom 
európai parlamenti és tanácsi rendelet1 

(költségvetési rendelet) vonatkozó 
rendelkezéseivel.
_____________
1 HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

Or. en

Indokolás

Erre az egyértelműsítésre a két javaslat közötti viszony kellő figyelembevételének biztosítása 
érdekében van szükség.

Módosítás 20
Richard Ashworth
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Unió általános 
költségvetéséből nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás vagy támogatás európai 
politikai párt esetében nem haladhatja meg 
a párt éves visszatéríthető kiadásainak 
90 %-át, európai politikai alapítvány 
esetében pedig az alapítvány 
költségvetésében feltüntetett éves 
támogatható költségeinek 95 %-át. Az 
odaítélt uniós hozzájárulások fel nem 
használt részét az európai politikai pártok 
az odaítélést követő két pénzügyi évben 
felhasználhatják visszatéríthető kiadások 
fedezésére. Az e két pénzügyi évet 
követően fel nem használt összegeket a 
költségvetési rendeletnek megfelelően 
vissza kell fizettetni.

(4) Az Európai Unió általános 
költségvetéséből nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás vagy támogatás európai 
politikai párt esetében nem haladhatja meg 
a párt éves visszatéríthető kiadásainak 
85%-át, európai politikai alapítvány 
esetében pedig az alapítvány 
költségvetésében feltüntetett éves 
támogatható költségeinek 85%-át. Az 
odaítélt uniós hozzájárulások fel nem 
használt részét az európai politikai pártok 
az odaítélést követő két pénzügyi évben 
felhasználhatják visszatéríthető kiadások 
fedezésére. Az e két pénzügyi évet 
követően fel nem használt összegeket a 
költségvetési rendeletnek megfelelően 
vissza kell fizettetni.

Or. en
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Indokolás

A finanszírozási arányt a pártok és az alapítványok esetében egyaránt 85%-ban kell 
meghatározni, összhangban azzal a célkitűzéssel, amely szerint csökkenteni kell az uniós 
támogatástól való függőséget és ösztönözni kell a saját források fejlesztését, egyidejűleg 
elősegítve a felelősségvállalást és ezáltal a pénzeszközökkel való jobb gazdálkodást.

Módosítás 21
Helga Trüpel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az európai politikai párt vagy európai 
politikai alapítvány által elfogadott 
12 000 EUR-t meghaladó értékű egyedi 
adományokat késedelem nélkül, írásban, a 
(2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően 
be kell jelenteni az Európai Parlamentnek.

(4) Az európai politikai párt vagy európai 
politikai alapítvány által elfogadott,
2 000 EUR-t meghaladó értékű egyedi 
adományokat késedelem nélkül, írásban, a 
(2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően 
be kell jelenteni az Európai Parlamentnek.

Or. en

Módosítás 22
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) olyan vállalkozástól származó 
adományokat, amely felett valamely állami 
hatóság közvetlen vagy közvetett módon 
meghatározó befolyást gyakorolhat 
tulajdonjoga, pénzügyi részesedése vagy az 
adott vállalkozásra irányadó szabályok 
alapján;

c) olyan vállalkozástól származó 
adományokat, amely felett valamely állami 
hatóság közvetlen vagy közvetett módon 
meghatározó befolyást gyakorolhat 
tulajdonjoga, pénzügyi részesedése vagy az 
érintett vállalkozásra irányadó szabályok 
alapján;

Or. fi
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Módosítás 23
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) harmadik ország állami hatóságától 
származó adományokat, ideértve az olyan 
vállalkozásokat is, amelyek felett valamely 
állami hatóság közvetlen vagy közvetett 
módon meghatározó befolyást gyakorolhat 
tulajdonjoga, pénzügyi részesedése vagy az 
adott vállalkozásra irányadó szabályok 
alapján.

d) harmadik ország állami hatóságától 
származó adományokat, ideértve az olyan 
vállalkozásokat is, amelyek felett valamely 
állami hatóság közvetlen vagy közvetett 
módon meghatározó befolyást gyakorolhat 
tulajdonjoga, pénzügyi részesedése vagy az 
érintett vállalkozásra irányadó szabályok 
alapján.

Or. fi

Módosítás 24
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az európai politikai párt 
hozzájárulásokat fogadhat el tagjaitól. E 
hozzájárulások nem haladhatják meg az 
adott európai politikai párt éves 
költségvetésének 40 %-át.

(7) Az európai politikai párt 
hozzájárulásokat fogadhat el tagjaitól. E 
hozzájárulások nem haladhatják meg az 
adott európai politikai párt éves 
költségvetésének 90%-át.

Or. fi

Módosítás 25
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az európai politikai alapítvány (8) Az európai politikai alapítvány 
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hozzájárulásokat fogadhat el tagjaitól és 
európai politikai pártoktól. E 
hozzájárulások nem haladhatják meg az 
adott európai politikai alapítvány éves 
költségvetésének 40 %-át, és nem 
származhatnak olyan forrásból, amelyet 
valamely európai politikai párt e rendelet 
szerint az Európai Unió általános 
költségvetéséből kapott.

hozzájárulásokat fogadhat el tagjaitól és 
európai politikai pártoktól. E 
hozzájárulások nem haladhatják meg az 
adott európai politikai alapítvány éves 
költségvetésének 90%-át, és nem 
származhatnak olyan forrásból, amelyet 
valamely európai politikai párt e rendelet 
szerint az Európai Unió általános 
költségvetéséből kapott.

Or. fi

Módosítás 26
Richard Ashworth
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Bármely európai politikai párt vagy 
európai politikai alapítvány, amely akár 
belföldről, akár határokon átnyúlóan 
érkező adományban részesül, az adomány 
tekintetében ugyanolyan adóügyi 
elbánásban részesül, mint az érintett 
tagállamban székhellyel rendelkező 
politikai pártok vagy politikai 
alapítványok.

(1) Bármely európai politikai párt vagy 
európai politikai alapítvány, amely akár 
belföldről, akár határokon átnyúlóan 
érkező adományban részesül, az adomány 
tekintetében ugyanolyan adóügyi 
elbánásban részesülhet, mint az érintett 
tagállamban székhellyel rendelkező 
politikai pártok vagy politikai 
alapítványok, amennyiben az adott 
tagállam illetékes adóügyi hatóságai így 
határoznak.

Or. en

Indokolás

Az illetékes tagállamra kell bízni, hogy a vonatkozó hatályos nemzeti jogszabályokkal 
összhangban határozzon az európai politikai pártok és alapítványok, valamint adományaik 
adóügyi státuszáról. Az adóügyi kérdések rendes jogalkotási eljárás alá tartozó rendelet 
hatályán belüli eldöntése jogilag megkérdőjelezhető, és valószínűsíthetően sérti a Szerződés 
rendelkezéseit.
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Módosítás 27
Richard Ashworth
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Bármely természetes vagy jogi 
személy, aki európai politikai pártot vagy 
európai politikai alapítványt belföldön 
vagy határokon átnyúlóan adományban 
részesít, az adomány tekintetében 
ugyanolyan adóügyi elbánásban részesül, 
mint az olyan politikai pártok vagy 
politikai alapítványok számára biztosított 
adományokat nyújtó támogató, amelyek 
székhelye abban a tagállamban van, ahol a 
támogató adóügyi illetőséggel bír.

(2) Bármely természetes vagy jogi 
személy, aki európai politikai pártot vagy 
európai politikai alapítványt belföldön 
vagy határokon átnyúlóan adományban 
részesít, az adomány tekintetében 
ugyanolyan adóügyi elbánásban 
részesülhet, mint az olyan politikai pártok 
vagy politikai alapítványok számára 
biztosított adományokat nyújtó támogató, 
amelyek székhelye abban a tagállamban 
van, ahol a támogató adóügyi illetőséggel 
bír, amennyiben az adott tagállam 
illetékes adóügyi hatóságai így 
határoznak.

Or. en

Indokolás

Az illetékes tagállamra kell bízni, hogy a vonatkozó hatályos nemzeti jogszabályokkal 
összhangban határozzon az európai politikai pártok és alapítványok, valamint adományaik 
adóügyi státuszáról. Az adóügyi kérdések rendes jogalkotási eljárás alá tartozó rendelet 
hatályán belüli eldöntése jogilag megkérdőjelezhető, és valószínűsíthetően sérti a Szerződés 
rendelkezéseit.

Módosítás 28
George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Bármely természetes vagy jogi 
személy, aki európai politikai pártot vagy 
európai politikai alapítványt belföldön 
vagy határokon átnyúlóan adományban 

(2) A meglévő nemzeti küszöbértékek és a 
tagállami adójogi autonómia sérelme 
nélkül bármely természetes vagy jogi 
személy, aki európai politikai pártot vagy 
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részesít, az adomány tekintetében 
ugyanolyan adóügyi elbánásban részesül, 
mint az olyan politikai pártok vagy 
politikai alapítványok számára biztosított 
adományokat nyújtó támogató, amelyek 
székhelye abban a tagállamban van, ahol a 
támogató adóügyi illetőséggel bír.

európai politikai alapítványt belföldön 
vagy határokon átnyúlóan adományban 
részesít, az adomány tekintetében 
ugyanolyan adóügyi elbánásban részesül, 
mint az olyan politikai pártok vagy 
politikai alapítványok számára biztosított 
adományokat nyújtó támogató, amelyek 
székhelye abban a tagállamban van, ahol a 
támogató adóügyi illetőséggel bír.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a rendelet hatályának egyértelműsítése, mivel az a bizottsági szövegben 
nem világos.

Módosítás 29
Richard Ashworth
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásában 
az európai politikai párt, illetve az európai 
politikai alapítvány egyenértékűnek 
tekintendő az érintett tagállam joga 
szerint létrehozott politikai pártokkal, 
illetve politikai alapítványokkal.

törölve

Or. en

Módosítás 30
Ingeborg Gräßle

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Európai politikai párt és európai (3) Európai politikai párt és európai 
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politikai alapítvány részére az Európai 
Unió általános költségvetéséből vagy 
bármely más forrásból biztosított 
finanszírozás nem használható fel nemzeti, 
regionális vagy helyi népszavazási 
kampányok finanszírozására.

politikai alapítvány részére az Európai 
Unió általános költségvetéséből vagy 
bármely más forrásból biztosított 
finanszírozás nem használható fel nemzeti, 
regionális vagy helyi népszavazási 
kampányok finanszírozására, kivéve ha 
azok tárgya az európai uniós jogalkotás, 
vagy ha a népszavazás közvetlenül érinti 
valamely uniós intézmény működését.

Or. de

Indokolás

A módosítás megismétli az Európai Parlament által a 2004/2003/EK rendelet alkalmazásáról 
szóló 2011. április 6-i állásfoglalásában (25. pont) megfogalmazott felhívást.

Módosítás 31
Helga Trüpel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai politikai párt és az európai 
politikai alapítvány a pénzügyi év végétől 
számított legfeljebb hat hónapon belül 
benyújtja a nyilvántartás és az illetékes 
tagállami nemzeti hatóságok számára a 
következőket:

(1) Az európai politikai párt és az európai 
politikai alapítvány a pénzügyi év végétől 
számított legfeljebb négy hónapon belül 
benyújtja a nyilvántartás és az illetékes 
tagállami nemzeti hatóságok számára a 
következőket:

Or. en

Indokolás

A választók számára nyújtott elérhető és időszerű tájékoztatás különösen választási évben 
rendkívül fontos. A beszámolás határidejét ezért előbbre kell hozni.

Módosítás 32
George Lyon
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Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az e cikk alapján kiszabott 
pénzbírságok minden európai politikai 
pártra és európai politikai alapítványra 
alkalmazandók, függetlenül attól, hogy 
részesülnek-e uniós finanszírozásban. Az 
illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő
a költségvetési rendelet [96. cikke (2) 
bekezdésének] és a költségvetési rendelet 
végrehajtási szabályai [145]. cikkének 
megfelelően közigazgatási és/vagy 
pénzügyi szankciókat szabhat ki arra az 
európai politikai pártra vagy európai 
politikai alapítványra, amelyre vonatkozik 
a fenti bekezdésekben nem említett, a 
költségvetési rendelet [96]. cikkének ([1]) 
bekezdésében meghatározott esetek 
valamelyike.

(7) Az e cikk alapján kiszabott 
pénzbírságok minden, e rendelet 
rendelkezései szerint elismert európai 
politikai pártra és európai politikai 
alapítványra alkalmazandók, függetlenül 
attól, hogy folyamodtak-e uniós 
finanszírozásért. A szerződő hatóság a 
költségvetési rendelet 109. cikke (2) 
bekezdésének és a költségvetési rendelet 
végrehajtási szabályai [145]. cikkének 
megfelelően közigazgatási és/vagy 
pénzügyi szankciókat szabhat ki arra az 
európai politikai pártra vagy európai 
politikai alapítványra, amelyre vonatkozik 
a fenti bekezdésekben nem említett, a 
költségvetési rendelet 109. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott esetek 
valamelyike.

Or. en

Indokolás

A szöveg pontosítása céljából: a pártra vagy alapítványra akkor is vonatkoznak az 
adományok átláthatóságával kapcsolatos szabályok, ha még nem kért vagy kapott uniós 
támogatást a saját forrásai mellé.

Módosítás 33
Ingeborg Gräßle

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A nyilvántartás kezelője az erre a célra 
létrehozott weboldalon közzéteszi a 
következőket:

(1) A nyilvántartás kezelője az erre a célra 
létrehozott weboldalon legkésőbb a 
továbbítást, illetve az Európai Parlament 
határozatát követő négy héten belül 
közzéteszi a következőket: 
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Or. de

Indokolás

A weboldalon történő közzétételre szabott egy hónapos határidőnek nemcsak az a) és b) 
pontban említettekre, hanem az összes adatra vonatkoznia kell.

Módosítás 34
Ingeborg Gräßle

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a bejegyzett európai politikai pártok és 
európai politikai alapítványok nevét és 
alapszabályát a bejegyzési kérelem 
részeként a 6. cikk (3) bekezdésének 
megfelelően benyújtott dokumentumokkal 
együtt, legkésőbb az Európai Parlament 
határozatát követő négy héten belül, majd 
ezt követően az Európai Parlamenthez a 6. 
cikk (6) és (7) bekezdése szerint eljuttatott 
módosításokat;

a) a bejegyzett európai politikai pártok és 
európai politikai alapítványok nevét és 
alapszabályát a bejegyzési kérelem 
részeként a 6. cikk (3) bekezdésének 
megfelelően benyújtott dokumentumokkal 
együtt, majd ezt követően az Európai 
Parlamenthez a 6. cikk (6) és (7) bekezdése 
szerint eljuttatott módosításokat;

Or. de

Indokolás

A 24. cikk (1) bekezdése első mondatának módosításából következő, technikai jellegű 
kiigazítás.

Módosítás 35
Ingeborg Gräßle

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az elutasított bejegyzési kérelmek 
listáját a bejegyzési kérelem részeként a 6. 
cikk (3) bekezdésének megfelelően 
benyújtott dokumentumokkal együtt, 

b) az elutasított bejegyzési kérelmek 
listáját a bejegyzési kérelem részeként a 6. 
cikk (3) bekezdésének megfelelően 
benyújtott dokumentumokkal együtt, 



AM\922851HU.doc 19/22 PE502.125v01-00

HU

valamint az elutasítás okát, legkésőbb az 
Európai Parlament határozatát követő 
négy héten belül;

valamint az elutasítás okát;

Or. de

Indokolás

A 24. cikk (1) bekezdése első mondatának módosításából következő, technikai jellegű 
kiigazítás.

Módosítás 36
Helga Trüpel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 19. cikk (1) bekezdésében említett 
éves pénzügyi beszámolókat és külső 
könyvvizsgálói jelentéseket, valamint az 
európai politikai alapítványok esetében a 
munkaprogramok végrehajtásáról szóló 
záró jelentéseket;

d) a 19. cikk (1) bekezdésében említett 
éves pénzügyi beszámolókat és külső 
könyvvizsgálói jelentéseket, valamint az 
európai politikai alapítványok esetében a 
munkaprogramok végrehajtásáról szóló 
záró jelentéseket; ezeket az információkat 
legkésőbb a kézhezvételt követő hat héten 
belül közzé kell tenni, és az összes 
pénzügyi információt összehasonlítható, 
táblázatos formában, többek között nyílt 
adatként kell rendelkezésre bocsátani;

Or. en

Módosítás 37
Helga Trüpel
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a támogatók nevének és az általuk e) a támogatók nevének és az általuk 
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nyújtott adományoknak az európai politikai 
pártok és az európai politikai alapítványok 
által a 15. cikk (2), (3) és (4) bekezdésének 
megfelelően bejelentett listáját, azon 
természetes személyek adományai 
kivételével, akiknek adományai 
támogatónként és évenként nem haladják 
meg az 1000 EUR értéket, mely 
adományok „kisebb adományok” cím alatt 
kerülnek bejelentésre;

nyújtott adományoknak az európai politikai 
pártok és az európai politikai alapítványok 
által a 15. cikk (2), (3) és (4) bekezdésének 
megfelelően bejelentett listáját, azon 
természetes személyek adományai 
kivételével, akiknek adományai 
támogatónként és évenként nem haladják 
meg az 1000 EUR értéket, mely 
adományok „kisebb adományok” cím alatt 
kerülnek bejelentésre; ezeket az 
információkat legkésőbb a kézhezvételt 
követő hat héten belül közzé kell tenni, és 
az összes pénzügyi információt 
összehasonlítható, táblázatos formában, 
többek között nyílt adatként kell 
rendelkezésre bocsátani;

Or. en

Módosítás 38
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament és a 7. cikk (2) 
bekezdésében említett bizottság 
gondoskodik arról, hogy az e rendelet 
alkalmazásában általuk gyűjtött személyes 
adatokat kizárólag annak biztosítására 
használják fel, hogy az európai politikai 
pártok, az európai politikai alapítványok és 
az európai politikai pártok tagságának 
finanszírozása jogszerű, szabályszerű és 
átlátható legyen. E személyes adatokat 
legkésőbb azok megfelelő részeinek a 24. 
cikk szerinti közzétételét követően 24 
hónappal megsemmisítik.

(3) Az Európai Parlament, a Bizottság és a 
7. cikk (2) bekezdésében említett bizottság 
gondoskodik arról, hogy az e rendelet 
alkalmazásában általuk gyűjtött személyes 
adatokat kizárólag annak biztosítására 
használják fel, hogy az európai politikai 
pártok, az európai politikai alapítványok és 
az európai politikai pártok tagságának 
finanszírozása jogszerű, szabályszerű és 
átlátható legyen. E személyes adatokat 
legkésőbb azok megfelelő részeinek a 24. 
cikk szerinti közzétételét követően 24 
hónappal megsemmisítik.

Or. fi
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Módosítás 39
Ingeborg Gräßle

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament és a 7. cikk (2) 
bekezdésében említett bizottság 
gondoskodik arról, hogy az e rendelet 
alkalmazásában általuk gyűjtött személyes 
adatokat kizárólag annak biztosítására 
használják fel, hogy az európai politikai 
pártok, az európai politikai alapítványok és 
az európai politikai pártok tagságának 
finanszírozása jogszerű, szabályszerű és 
átlátható legyen. E személyes adatokat 
legkésőbb azok megfelelő részeinek a 24. 
cikk szerinti közzétételét követően 24 
hónappal megsemmisítik.

(3) Az Európai Parlament és a 7. cikk (2) 
bekezdésében említett bizottság 
gondoskodik arról, hogy az e rendelet 
alkalmazásában általuk gyűjtött személyes 
adatokat kizárólag annak biztosítására 
használják fel, hogy az európai politikai 
pártok, az európai politikai alapítványok és 
az európai politikai pártok tagságának 
finanszírozása jogszerű, szabályszerű és 
átlátható legyen. E személyes adatokat 
legkésőbb azok megfelelő részeinek a 36. 
cikk szerinti közzétételét követően 36
hónappal megsemmisítik.

Or. de

Indokolás

A bizottsági javaslat a költségvetési rendelet 13. cikkétől eltérően hosszabb időre engedélyezi 
a források átvitelét („n+2”, lásd a 12. cikk (4) bekezdését), aminek következtében az adott 
költségvetési évben biztosított előirányzatok összesen három éven át felhasználhatók. A 
személyes adatok megsemmisítésének határidejét ennek megfelelően 36 hónapban kell 
megállapítani.

Módosítás 40
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az európai adatvédelmi biztos nyomon 
követi és biztosítja, hogy az Európai 
Parlament és a 7. cikk (2) bekezdésében 
említett bizottság tiszteletben tartják és 
védelmezik a természetes személyek 
alapvető jogait és szabadságait a személyes 
adatok e rendelet alkalmazásában történő 
feldolgozása során. Bírósági jogorvoslat 

(7) Az európai adatvédelmi biztos nyomon 
követi és biztosítja, hogy az Európai 
Parlament, a Bizottság és a 7. cikk (2) 
bekezdésében említett bizottság 
tiszteletben tartják és védelmezik a 
természetes személyek alapvető jogait és 
szabadságait a személyes adatok e rendelet 
alkalmazásában történő feldolgozása során. 
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sérelme nélkül, bármely érintett panaszt 
nyújthat be az európai adatvédelmi 
biztoshoz, ha megítélése szerint személyes 
adatainak védelmére vonatkozó jogát az 
Európai Parlament vagy a bizottság által 
végzett adatfeldolgozása következtében 
megsértették.

Bírósági jogorvoslat sérelme nélkül, 
bármely érintett panaszt nyújthat be az 
európai adatvédelmi biztoshoz, ha 
megítélése szerint személyes adatainak 
védelmére vonatkozó jogát az Európai 
Parlament vagy a bizottság által végzett 
adatfeldolgozása következtében 
megsértették.

Or. fi

Módosítás 41
George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Parlament igazgatási 
fellebbezési eljárást biztosít az alapszabály 
bejegyzésével, a finanszírozással vagy a 
szankciókkal összefüggésben hozott 
határozatok tekintetében.

(1) Az Európai Parlament gyors és 
átlátható igazgatási fellebbezési eljárást 
biztosít az alapszabály bejegyzésével, a 
finanszírozással vagy a szankciókkal 
összefüggésben hozott határozatok 
tekintetében.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja annak megerősítése, hogy a lehetséges szankciókra tekintettel szilárd és 
megfelelő igazgatási fellebbezési eljárásokra van szükség.


