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Pakeitimas 6
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) turėtų būti nustatytos procedūros, kurių 
Europos politinės partijos ir su jomis susiję 
Europos politiniai fondai turėtų laikytis 
norėdami pagal šį reglamentą įgyti Europos 
teisinį statusą, taip pat procedūros ir 
kriterijai, kurių reikėtų laikytis priimant 
sprendimą suteikti Europos teisinį statusą. 
Taip pat reikia nustatyti procedūras, kurios 
Europos politinei partijai arba Europos 
politiniam fondui būtų taikomos jiems 
netekus Europos teisinio statuso, jį 
praradus arba jo atsisakius;

(8) turėtų būti nustatytos procedūros, kurių 
Europos politinės partijos ir su jomis susiję 
Europos politiniai fondai turėtų laikytis 
norėdami pagal šį reglamentą įgyti Europos 
teisinį statusą, taip pat procedūros ir 
kriterijai, kurių reikėtų laikytis priimant 
sprendimą suteikti Europos teisinį statusą. 
Taip pat reikia nustatyti nešališkas ir 
skaidrias procedūras, kurios Europos 
politinei partijai arba Europos politiniam 
fondui būtų taikomos jiems netekus 
Europos teisinio statuso, jį praradus arba jo 
atsisakius;

Or. en

Pakeitimas 7
Ingeborg Gräßle

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) narystė Europos politinėje partijoje 
ir dalyvavimas jos politinėje veikloje yra 
tam tikro pobūdžio tarnyba bendruomenei 
ir iš principo turėtų būti laikoma ne 
veikla, už kurią atsiskaitoma natūra, o 
savanorišku atsidavimu. Todėl rinkimų 
kampanijos savanorių veikla pagal šio 
reglamento prasmę neturėtų būti laikoma 
dovana;
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Or. de

Pagrindimas

Konstatuojamojoje dalyje išdėstomas 2 straipsnio 7 dalies pakeitimo paaiškinimas.

Pakeitimas 8
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 6 punkto 18 išnaša

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18. Šio pasiūlymo priėmimo dieną kolegija 
taip pat priims Komisijos darbinį 
dokumentą dėl pasiūlymo iš dalies keisti 
Finansinį reglamentą įtraukiant naują 
antraštinę dalį dėl Europos politinių partijų 
finansavimo įnašais. Įnašų Europos 
politinėms partijos įvedimas bus 
patvirtintas, kai minėtą pasiūlymą priims 
teisės aktų leidėjai.

18. Šio pasiūlymo priėmimo dieną kolegija 
taip pat priims Komisijos darbinį 
dokumentą dėl pasiūlymo iš dalies keisti
Finansinį reglamentą įtraukiant naują 
antraštinę dalį dėl Europos politinių partijų 
finansavimo įnašais. Įnašų Europos 
politinėms partijos įvedimas bus 
patvirtintas, kai minėtą pasiūlymą priims 
teisės aktų leidėjai, užtikrindami abiejuose 
pasiūlymuose naudojamų apibrėžčių 
nuoseklumą ir aiškumą.

Or. en

Pagrindimas

Šias paaiškinimas būtinas užtikrinti, kad būtų pakankamai atsižvelgta į abiejų pasiūlymų ryšį.

Pakeitimas 9
Ingeborg Gräßle

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) dovana – auka grynaisiais pinigais ir 
kitos dovanos natūra (prekėmis arba 
paslaugomis), kurios Europos politinei 
partijai arba Europos politiniam fondui 

7) dovana – auka grynaisiais pinigais ir 
kitos dovanos natūra (prekėmis arba 
paslaugomis), kurios Europos politinei 
partijai arba Europos politiniam fondui 
suteikia ekonominį pranašumą; tai 
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suteikia ekonominį pranašumą. netaikoma rinkimų kampanijų savanorių 
veiklai.

Or. de

Pagrindimas

Žr. naująją 15a konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 10
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto pirma pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bent viename ketvirtadalyje valstybių 
narių jam turi atstovauti Europos 
Parlamento nariai arba jam turi būti
atstovaujama nacionaliniuose 
parlamentuose, regioniniuose 
parlamentuose ar regioninėse asamblėjose, 
arba

b) bent viename ketvirtadalyje valstybių 
narių jam turi atstovauti Europos 
Parlamento nariai arba nacionaliniuose 
parlamentuose, regioniniuose 
parlamentuose ar regioninėse asamblėjose 
jam turi atstovauti partijos, kurios yra jo 
narės, arba

Or. fi

Pakeitimas 11
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 bent viename ketvirtadalyje valstybių
narių jis turi būti surinkęs bent po tris 
procentus balsų kiekvienoje iš tų valstybių 
narių per paskutinius rinkimus į Europos 
Parlamentą;

Išbraukta.

Or. fi
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Pakeitimas 12
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Kiekvienu vieno ketvirtadalio narių, 
atstovaujančių bent trims politinėms 
grupėms, prašymu Europos Parlamentas 
narių balsų dauguma priima sprendimą, 
ar Europos politinė partija tebetenkina 
3 straipsnio 1 dalies c punkte jai nustatytą 
sąlygą, o Europos politinis fondas –
3 straipsnio 2 dalies c punkte jam nustatytą 
sąlygą.

Komisija gali priimti sprendimą, ar 
Europos politinė partija tebetenkina 
3 straipsnio 1 dalies c punkte jai nustatytą 
sąlygą, o Europos politinis fondas –
3 straipsnio 2 dalies c punkte jam nustatytą 
sąlygą.

Or. fi

Pakeitimas 13
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Prieš priimdamas spendimą, Europos 
Parlamentas išklauso atitinkamos Europos 
politinės partijos arba Europos politinio 
fondo atstovus ir prašo nepriklausomų 
žymių asmenų komiteto pateikti šiuo 
klausimu nuomonę per priimtiną laikotarpį.

Prieš priimdamas spendimą, Komisija
išklauso atitinkamos Europos politinės 
partijos arba Europos politinio fondo 
atstovus ir prašo nepriklausomų žymių 
asmenų komiteto pateikti šiuo klausimu 
nuomonę per priimtiną laikotarpį.

Or. fi

Pakeitimas 14
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Fizinis ar juridinis asmuo bet kuriuo 
metu gali pateikti Europos Parlamentui
pagrįstą prašymą patikrinti, ar 
tebetenkinami vienas arba daugiau 1 dalyje 
minėtų sąlygų ir reikalavimų. Europos 
politinės partijos, įskaitant jos narius, 
padarytas vertybių, kuriomis pagrįsta 
Sąjunga, pažeidimas gali būti nustatytas tik 
remiantis 2 dalimi.

3. Fizinis ar juridinis asmuo bet kuriuo 
metu gali pateikti Komisijai pagrįstą 
prašymą patikrinti, ar tebetenkinami vienas 
arba daugiau 1 dalyje minėtų sąlygų ir 
reikalavimų. Europos politinės partijos, 
įskaitant jos narius, padarytas vertybių, 
kuriomis pagrįsta Sąjunga, pažeidimas gali 
būti nustatytas tik remiantis 2 dalimi.

Or. fi

Pakeitimas 15
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Europos politinė partija ir Europos 
politinis fondas turi visišką teisinį 
pripažinimą ir veiksnumą visose valstybėse 
narėse.

Europos politinė partija ir Europos politinis 
fondas turi visišką teisinį pripažinimą ir 
veiksnumą visose valstybėse narėse, kaip 
nustatyta pagal šių valstybių narių 
įstatymus ir jų nepažeidžiant.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti šio reglamento taikymo sritį, kuri Komisijos 
tekste apibrėžta neaiškiai.

Pakeitimas 16
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europos politinės partijos ir Europos 
politinio fondo veikla, susijusi su 
klausimais, kurie nereglamentuojami šiuo 
reglamentu, arba, kai klausimai šiuo 
reglamentu reglamentuojami iš dalies, –
su tais aspektais, kurie jame 
nenagrinėjami, yra reglamentuojami 
valstybės narės, kurioje yra jų būstinė, 
teise, taikytina partijos arba fondo statute 
nurodytai teisinei formai. Kitose valstybėse 
narėse Europos politinės partijos arba 
Europos politinio fondo vykdoma veikla 
reglamentuojama atitinkamais tų valstybių 
narių teisės aktais.

2. Europos politinės partijos ir Europos 
politinio fondo veikla, susijusi su 
klausimais, kurie nėra aiškiai 
reglamentuojami šiuo reglamentu, 
reglamentuojami valstybės narės, kurioje 
yra jų būstinė, teise, taikytina partijos arba 
fondo statute nurodytai teisinei formai. 
Kitose valstybėse narėse Europos politinės 
partijos arba Europos politinio fondo 
vykdoma veikla reglamentuojama 
atitinkamais tų valstybių narių teisės aktais.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti šio reglamento taikymo sritį, kuri Komisijos 
tekste apibrėžta neaiškiai.

Pakeitimas 17
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jų valdyba nusprendžia Europos 
politinę partiją arba Europos politinį 
fondą pertvarkyti į teisinį subjektą, 
pripažįstamą valstybės narės teisinėje 
sistemoje;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata perteklinė atsižvelgiant į tai, kad teisinis pripažinimas ir veiksnumas visose 
valstybėse narėse apibrėžtas pagal 9 straipsnį, ir į tai, kad reikalavimas politinei partijai 
išsamiai apibrėžti „partijos, pripažintos valstybės narės, kurioje yra jos būstinė, teisinėje 
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sistemoje, teisinę formą“ nustatytas 4 straipsnio 1 dalies c punkte. Identiškas reikalavimas 
politiniams fondams pateiktas 5 straipsnio 1 dalies c punkte.

Pakeitimas 18
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europos Parlamentas priima sprendimą 
dėl Europos teisinio statuso galiojimo 
pabaigos ir išbraukimo iš registro.

2. Europos Parlamentas, pasiūlius 
Komisijai, priima sprendimą dėl Europos 
teisinio statuso galiojimo pabaigos ir 
išbraukimo iš registro.

Or. fi

Pakeitimas 19
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vienu iš 1 dalies a, b ar c punktuose 
numatytų atvejų galiojantis sprendimas dėl 
Europos politinės partijos arba Europos 
politinio fondo finansavimo iš Sąjungos 
biudžeto pagal šį reglamentą panaikinamas, 
arba galiojantis susitarimas dėl tokio 
finansavimo nutraukiamas, o nepanaudotos 
Sąjungos lėšos, įskaitant ankstesniais 
metais nepanaudotas Sąjungos lėšas, 
susigrąžinamos.

3. Vienu iš 1 dalies a, b ar c punktuose 
numatytų atvejų galiojantis sprendimas dėl 
Europos politinės partijos arba Europos 
politinio fondo finansavimo iš Sąjungos 
biudžeto pagal šį reglamentą panaikinamas, 
arba galiojantis susitarimas dėl tokio 
finansavimo nutraukiamas, o nepanaudotos 
Sąjungos lėšos, įskaitant ankstesniais 
metais nepanaudotas Sąjungos lėšas, 
susigrąžinamos vadovaujantis 
atitinkamomis 2012 m. spalio 25 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir 
kuriuo panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 (Finansinio reglamento) 
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nuostatomis.
_____________
1 OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Šias paaiškinimas būtinas užtikrinti, kad būtų pakankamai atsižvelgta į abiejų pasiūlymų ryšį.

Pakeitimas 20
Richard Ashworth
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Finansiniai įnašai arba dotacijos iš 
Europos Sąjungos bendrojo biudžeto negali 
viršyti 90 proc. Europos politinės partijos 
kompensuotinų išlaidų per metus ir 
95 proc. Europos politinio fondo biudžete 
nurodytų tinkamų finansuoti sąnaudų per 
metus. Europos politinės partijos 
nepanaudotą ES skirto įnašo dalį gali 
panaudoti kompensuotinoms išlaidoms 
padengti per dvejus finansinius metus nuo 
jo skyrimo. Praėjus dvejiems finansiniams 
metams, nepanaudotos sumos 
susigrąžinamos pagal Finansinį 
reglamentą.

4. Finansiniai įnašai arba dotacijos iš 
Europos Sąjungos bendrojo biudžeto negali 
viršyti 85 proc. Europos politinės partijos 
kompensuotinų išlaidų per metus ir 
85 proc. Europos politinės partijos 
nepanaudotą ES skirto įnašo dalį gali 
panaudoti kompensuotinoms išlaidoms 
padengti per dvejus finansinius metus nuo 
jo skyrimo. Praėjus dvejiems finansiniams 
metams, nepanaudotos sumos 
susigrąžinamos pagal Finansinį 
reglamentą.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tikslą mažinti priklausomybę nuo Sąjungos finansavimo ir skatinti vystyti 
nuosavus išteklius kartu palengvinant lėšų valdymą ir, atitinkamai, geresnį jų tvarkymą, 
bendro partijų ir fondų finansavimo dalis turėtų būti 85 proc.

Pakeitimas 21
Helga Trüpel
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Priimtas didesnės nei 12 000 eurų vertės 
vienkartines dovanas Europos politinės 
partijos ir Europos politiniai fondai 
nedelsdami praneša raštu Europos 
Parlamentui pagal 2 dalies nuostatas.

4. Priimtas didesnės nei 2 000 eurų vertės 
vienkartines dovanas Europos politinės 
partijos ir Europos politiniai fondai 
nedelsdami praneša raštu Europos 
Parlamentui pagal 2 dalies nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 22
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) dovanų iš įmonės, kuriai valdžios 
institucijos gali daryti tiesioginę ar 
netiesioginę lemiamą įtaką, nes yra jos 
savininkės ir finansiškai dalyvauja jos 
veikloje, arba dėl taisyklių, kuriomis 
reglamentuojama jos veikla;

c) dovanų iš įmonės, kuriai valdžios 
institucijos gali daryti tiesioginę ar 
netiesioginę lemiamą įtaką, nes yra jos 
savininkės ir finansiškai dalyvauja jos 
veikloje, arba dėl taisyklių, kuriomis 
reglamentuojama atitinkamos 
individualios įmonės veikla;

Or. fi

Pakeitimas 23
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) dovanų iš trečiosios šalies valdžios 
institucijos, įskaitant įmonę, kuriai valdžios 
institucijos gali daryti tiesioginę ar 

d) dovanų iš trečiosios šalies valdžios 
institucijos, įskaitant įmonę, kuriai valdžios 
institucijos gali daryti tiesioginę ar 
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netiesioginę lemiamą įtaką, nes yra jos 
savininkės ir finansiškai dalyvauja jos 
veikloje, arba dėl taisyklių, kuriomis 
reglamentuojama jos veikla.

netiesioginę lemiamą įtaką, nes yra jos 
savininkės ir finansiškai dalyvauja jos 
veikloje, arba dėl taisyklių, kuriomis 
reglamentuojama atitinkamos 
individualios įmonės veikla.

Or. fi

Pakeitimas 24
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Įnašai į Europos politinę partiją iš jos 
narių yra priimtini. Įnašai neviršija 
40 proc. Europos politinės partijos metinio 
biudžeto.

7. Įnašai į Europos politinę partiją iš jos 
narių yra priimtini. Įnašai neviršija 
90 proc. Europos politinės partijos metinio 
biudžeto.

Or. fi

Pakeitimas 25
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Įnašai į Europos politinį fondą iš jo narių 
ir iš Europos politinių partijų yra priimtini. 
Įnašai neviršija 40 proc. Europos politinio 
fondo metinio biudžeto ir negali kilti iš 
finansavimo, kurį pagal šį reglamentą 
Europos politinė partija gavo iš Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto.

8. Įnašai į Europos politinį fondą iš jo narių 
ir iš Europos politinių partijų yra priimtini. 
Įnašai neviršija 90 proc. Europos politinio 
fondo metinio biudžeto ir negali kilti iš 
finansavimo, kurį pagal šį reglamentą 
Europos politinė partija gavo iš Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto.

Or. fi
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Pakeitimas 26
Richard Ashworth
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos politinei partijai arba Europos 
politiniam fondui, gaunantiems dovaną 
savo valstybėje narėje arba iš kitų valstybių 
narių, taikoma tokia pati apmokestinimo 
tvarka, kokia taikoma dovanoms, 
dovanotoms politinei partijai arba 
politiniam fondui, kurių būstinė yra toje 
valstybėje narėje.

1. Europos politinei partijai arba Europos 
politiniam fondui, gaunantiems dovaną 
savo valstybėje narėje arba iš kitų valstybių 
narių, gali būti taikoma tokia pati 
apmokestinimo tvarka, kokia taikoma 
dovanoms, dovanotoms politinei partijai 
arba politiniam fondui, kurių būstinė yra 
toje valstybėje narėje, jei taip nuspręstų 
susijusios valstybės narės atitinkamos 
mokesčių institucijos.

Or. en

Pagrindimas

Spręsti dėl Europos politinių partijų ir fondų mokesčių statuso ir jų dovanų turėtų būti palikta 
kompetentingoms valstybių narių institucijoms remiantis atitinkamais galiojančiais 
nacionalinės teisės aktais. Mokesčių klausimų sprendimas atsižvelgiant į reglamente nustatytą 
taikymo sritį pagal įprastą teisėkūros procedūrą teisiškai abejotinas ir greičiausiai taip būtų 
pažeistos Sutarties nuostatos.

Pakeitimas 27
Richard Ashworth
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Fiziniam arba juridiniam asmeniui, 
dovanojančiam dovanas Europos politinei 
partijai arba Europos politiniam fondui 
savo valstybėje narėje arba kitose 
valstybėse narėse, taikoma tokia pati 
apmokestinimo tvarka, kokia taikoma 
dovanoms, dovanotoms politinei partijai 

2. Fiziniam arba juridiniam asmeniui, 
dovanojančiam dovanas Europos politinei 
partijai arba Europos politiniam fondui 
savo valstybėje narėje arba kitose 
valstybėse narėse, gali būti taikoma tokia 
pati apmokestinimo tvarka, kokia taikoma 
dovanoms, dovanotoms politinei partijai 
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arba politiniam fondui, kurių būstinė yra 
valstybėje narėje, kurioje rėmėjas yra 
rezidentas mokesčių tikslais.

arba politiniam fondui, kurių būstinė yra 
valstybėje narėje, kurioje rėmėjas yra 
rezidentas mokesčių tikslais, jei taip 
nuspręstų susijusios valstybės narės 
atitinkamos mokesčių institucijos.

Or. en

Pagrindimas

Spręsti dėl Europos politinių partijų ir fondų mokesčių statuso ir jų dovanų turėtų būti palikta 
kompetentingoms valstybių narių institucijoms remiantis atitinkamais galiojančiais 
nacionalinės teisės aktais. Mokesčių klausimų sprendimas atsižvelgiant į reglamente nustatytą 
taikymo sritį pagal įprastą teisėkūros procedūrą teisiškai abejotinas ir greičiausiai taip būtų 
pažeistos Sutarties nuostatos.

Pakeitimas 28
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Fiziniam arba juridiniam asmeniui, 
dovanojančiam dovanas Europos politinei 
partijai arba Europos politiniam fondui 
savo valstybėje narėje arba kitose 
valstybėse narėse, taikoma tokia pati 
apmokestinimo tvarka, kokia taikoma 
dovanoms, dovanotoms politinei partijai 
arba politiniam fondui, kurių būstinė yra 
valstybėje narėje, kurioje rėmėjas yra 
rezidentas mokesčių tikslais.

2. Nepažeidžiant galiojančių nacionalinių 
ribinių verčių ir valstybių narių mokesčių 
teisės autonomiškumo, fiziniam arba 
juridiniam asmeniui, dovanojančiam 
dovanas Europos politinei partijai arba 
Europos politiniam fondui savo valstybėje 
narėje arba kitose valstybėse narėse, 
taikoma tokia pati apmokestinimo tvarka, 
kokia taikoma dovanoms, dovanotoms 
politinei partijai arba politiniam fondui, 
kurių būstinė yra valstybėje narėje, kurioje 
rėmėjas yra rezidentas mokesčių tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti šio reglamento taikymo sritį, kuri Komisijos 
tekste apibrėžta neaiškiai.
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Pakeitimas 29
Richard Ashworth
ECR frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal 1 ir 2 dalis Europos politinė 
partija ir Europos politinis fondas laikomi 
lygiaverčiais atitinkamai politinei partijai 
ir politiniam fondui, įsteigtiems remiantis 
atitinkamų valstybių narių teise.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 30
Ingeborg Gräßle

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos politinių partijų ir Europos 
politinių fondų lėšos, gautos iš Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto arba iš kito 
šaltinio, nenaudojamos nacionalinių, 
regioninių ar vietinių referendumų 
kampanijoms finansuoti.

3. Europos politinių partijų ir Europos 
politinių fondų lėšos, gautos iš Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto arba iš kito 
šaltinio, nenaudojamos nacionalinių, 
regioninių ar vietinių referendumų 
kampanijoms finansuoti, nebent per tokį 
referendumą iškeltas su Europos 
Sąjungos teisės aktais susijęs klausimas
arba referendumas tiesiogiai susijęs su 
Europos Sąjungos institucijos veikla.

Or. de

Pagrindimas

Šiame pakeitime pakartojamas raginimas, kurį Parlamentas pateikė savo 2011 m. 
balandžio 6 d. rezoliucijoje dėl Reglamento (EB) Nr. 2004/2003 taikymo (25 dalis).
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Pakeitimas 31
Helga Trüpel
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo 
finansinių metų pabaigos Europos politinės 
partijos ir Europos politiniai fondai registro 
tvarkymo įstaigai ir atsakingoms valstybių 
narių nacionalinėms institucijoms pateikia:

1. Ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo 
finansinių metų pabaigos Europos politinės 
partijos ir Europos politiniai fondai registro 
tvarkymo įstaigai ir atsakingoms valstybių 
narių nacionalinėms institucijoms pateikia:

Or. en

Pagrindimas

Rinkėjams prieinama ir laiku pateikiama informacija labai svarbi, ypač rinkimų metais. Todėl 
turėtų būti paankstinti atskaitomybės terminai.

Pakeitimas 32
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Pagal šį straipsnį sankcijos skiriamos 
visoms Europos politinėms partijoms ir 
Europos politiniams fondams, nesvarbu, ar 
jie gauna Sąjungos finansavimą. 
Atsakingas įgaliojimus suteikiantis 
pareigūnas gali skirti administracines 
ir (arba) finansines sankcijas pagal 
Finansinio reglamento [96 straipsnio 
2 dalį] ir jo įgyvendinimo taisyklių [145] 
straipsnį Europos politinei partijai arba 
Europos politiniam fondui, kurie patenka į 
vieną iš Finansinio reglamento 
[96 straipsnio 1 dalyje] nurodytų situacijų, 
neminėtų ankstesnėse dalyse.

7. Pagal šį straipsnį sankcijos skiriamos 
visoms Europos politinėms partijoms ir 
Europos politiniams fondams, kurie 
pripažinti pagal šio reglamento nuostatas 
neatsižvelgiant į tai, ar jie yra pateikę 
prašymą Sąjungos finansavimui gauti. 
Perkančioji organizacija gali skirti 
administracines ir (arba) finansines 
sankcijas pagal Finansinio reglamento 
109 straipsnio 2 dalį ir jo įgyvendinimo 
taisyklių [145] straipsnį Europos politinei 
partijai arba Europos politiniam fondui, 
kurie patenka į vieną iš Finansinio 
reglamento 109 straipsnio 1 dalyje
nurodytų situacijų, neminėtų ankstesnėse 
dalyse.
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Or. en

Pagrindimas

Vardan tikslumo pažymima, kad dovanų skaidrumo taisyklės partijai ar fondui vis tiek 
taikomos net ir tada, kai jie dar nėra pateikę prašymo Sąjungos finansavimui šalia nuosavų 
išteklių gauti ar jo gavę.

Pakeitimas 33
Ingeborg Gräßle

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Registro tvarkymo įstaiga tam skirtoje 
interneto svetainėje paskelbia:

1. Vėliausiai per keturias savaites po 
pranešimo datos arba po to, kai Europos 
Parlamentas priima savo sprendimą, 
registro tvarkymo įstaiga tam skirtoje 
interneto svetainėje paskelbia:

Or. de

Pagrindimas

Užuot apsiribojus a ir b punktuose pateiktomis detalėmis, visų tipų informacijai turėtų būti 
taikomas standartinis vieno mėnesio terminas, per kurį ji turėtų būti paskelbta tinklavietėje.

Pakeitimas 34
Ingeborg Gräßle

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) praėjus ne daugiau kaip keturioms 
savaitėms nuo Europos Parlamento 
sprendimo priėmimo – visų užregistruotų 
Europos politinių partijų ir Europos 
politinių fondų pavadinimus ir statutus, 
taip pat dokumentus, pateiktus teikiant 
prašymą užregistruoti pagal 6 straipsnio 
3 dalį, o po šios datos – visus pagal 

a) visų užregistruotų Europos politinių 
partijų ir Europos politinių fondų 
pavadinimus ir statutus, taip pat 
dokumentus, pateiktus teikiant prašymą 
užregistruoti pagal 6 straipsnio 3 dalį, o po 
šios datos – visus pagal 6 straipsnio 6 dalį 
ir 7 straipsnį Europos Parlamentui 
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6 straipsnio 6 dalį ir 7 straipsnį Europos 
Parlamentui praneštus pakeitimus;

praneštus pakeitimus;

Or. de

Pagrindimas

Techninis suderinimas, būtinas iš dalies pakeitus 24 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį.

Pakeitimas 35
Ingeborg Gräßle

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) praėjus ne daugiau kaip keturioms 
savaitėms nuo Europos Parlamento 
sprendimo priėmimo – nepatenkintų 
prašymų sąrašą, taip pat dokumentus, 
pateiktus teikiant prašymą užregistruoti 
pagal 6 straipsnio 3 dalį, ir atmetimo 
priežastis;

b) nepatenkintų prašymų sąrašą, taip pat 
dokumentus, pateiktus teikiant prašymą 
užregistruoti pagal 6 straipsnio 3 dalį, ir 
atmetimo priežastis;

Or. de

Pagrindimas

Techninis suderinimas, būtinas iš dalies pakeitus 24 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį.

Pakeitimas 36
Helga Trüpel
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) metines finansines ataskaitas ir išorės 
audito ataskaitas, minėtus 19 straipsnio 
1 dalyje, ir – Europos politinių fondų 
atveju – galutines darbo programų 

d) metines finansines ataskaitas ir išorės 
audito ataskaitas, minėtus 19 straipsnio 
1 dalyje, ir – Europos politinių fondų 
atveju – galutines darbo programų 
įgyvendinimo ataskaitas; ši informacija 
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įgyvendinimo ataskaitas; skelbiama vėliausiai praėjus šešioms 
savaitėms po jos gavimo, be to, visa 
finansinė informacija turi būti pateikta 
lentelių formatu, kad ją būtų galima 
palyginti, įskaitant atvirų duomenų 
formatu;

Or. en

Pakeitimas 37
Helga Trüpel
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) rėmėjų pavardes, pavadinimus ir jų 
dovanas, kuriuos Europos politinės partijos 
ir Europos politiniai fondai praneša pagal 
15 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis, išskyrus 
1 000 eurų per metus iš vieno rėmėjo 
vertės neviršijančias fizinių asmenų 
dovanas, kurios ataskaitose įvardijamos 
kaip „mažos dovanos“;

e) rėmėjų pavardes, pavadinimus ir jų 
dovanas, kuriuos Europos politinės partijos 
ir Europos politiniai fondai praneša pagal 
15 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis, išskyrus 
1 000 eurų per metus iš vieno rėmėjo 
vertės neviršijančias fizinių asmenų 
dovanas, kurios ataskaitose įvardijamos 
kaip „mažos dovanos“; ši informacija 
skelbiama vėliausiai praėjus šešioms 
savaitėms po jos gavimo, be to, visa 
finansinė informacija turi būti pateikta 
lentelių formatu, kad ją būtų galima 
palyginti, įskaitant atvirų duomenų 
formatu;

Or. en

Pakeitimas 38
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas ir 7 straipsnio 3. Europos Parlamentas, Komisija ir 
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2 dalyje minėtas komitetas užtikrina, kad 
pagal šį reglamentą jų surinkti asmens 
duomenys nebūtų naudojami kitu tikslu nei 
užtikrinti Europos politinių partijų bei 
Europos politinių fondų finansavimo ir 
narystės Europos politinėse partijose 
teisėtumą, tvarkingumą bei skaidrumą. Jie 
sunaikina šiuos asmens duomenis praėjus 
ne daugiau kaip 24 mėnesiams nuo 
atitinkamų dalių paskelbimo pagal 
24 straipsnį.

7 straipsnio 2 dalyje minėtas komitetas 
užtikrina, kad pagal šį reglamentą jų 
surinkti asmens duomenys nebūtų 
naudojami kitu tikslu nei užtikrinti Europos 
politinių partijų bei Europos politinių 
fondų finansavimo ir narystės Europos 
politinėse partijose teisėtumą, tvarkingumą 
bei skaidrumą. Jie sunaikina šiuos asmens 
duomenis praėjus ne daugiau kaip 
24 mėnesiams nuo atitinkamų dalių 
paskelbimo pagal 24 straipsnį.

Or. fi

Pakeitimas 39
Ingeborg Gräßle

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas ir 7 straipsnio 
2 dalyje minėtas komitetas užtikrina, kad 
pagal šį reglamentą jų surinkti asmens 
duomenys nebūtų naudojami kitu tikslu nei 
užtikrinti Europos politinių partijų bei 
Europos politinių fondų finansavimo ir 
narystės Europos politinėse partijose 
teisėtumą, tvarkingumą bei skaidrumą. Jie 
sunaikina šiuos asmens duomenis praėjus 
ne daugiau kaip 24 mėnesiams nuo 
atitinkamų dalių paskelbimo pagal 
24 straipsnį.

3. Europos Parlamentas ir 7 straipsnio 
2 dalyje minėtas komitetas užtikrina, kad 
pagal šį reglamentą jų surinkti asmens 
duomenys nebūtų naudojami kitu tikslu nei 
užtikrinti Europos politinių partijų bei 
Europos politinių fondų finansavimo ir 
narystės Europos politinėse partijose 
teisėtumą, tvarkingumą bei skaidrumą. Jie 
sunaikina šiuos asmens duomenis praėjus 
ne daugiau kaip 36 mėnesiams nuo 
atitinkamų dalių paskelbimo pagal 
24 straipsnį.

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nukrypstama nuo Finansinio reglamento 13 straipsnio ir siūlomas 
dosnesnės perkėlimo nuostatos – n+2 – taigi konkrečių finansinių metų asignavimus galima 
naudoti laikotarpiu, iš viso apimančiu trejus finansinius metus. Asmens duomenų sunaikinimo 
terminas turėtų būti atitinkamai prailgintas iki 36 mėnesių.

Pakeitimas 40
Sari Essayah
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Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnas stebi ir užtikrina, kad 
tvarkydami asmens duomenis pagal šį 
reglamentą Europos Parlamentas bei 
7 straipsnio 2 dalyje minėtas komitetas 
gerbtų ir apsaugotų fizinių asmenų 
pagrindines teises bei laisves. 
Nepažeidžiant teisminių teisių gynimo 
priemonių, kiekvienas duomenų subjektas 
gali Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnui teikti skundą, jeigu jis mano, 
kad tvarkydami jo asmens duomenis 
Europos Parlamentas ar komitetas pažeidė 
jo teisę į asmens duomenų apsaugą.

7. Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnas stebi ir užtikrina, kad 
tvarkydami asmens duomenis pagal šį 
reglamentą Europos Parlamentas, Komisija
bei 7 straipsnio 2 dalyje minėtas komitetas 
gerbtų ir apsaugotų fizinių asmenų 
pagrindines teises bei laisves. 
Nepažeidžiant teisminių teisių gynimo 
priemonių, kiekvienas duomenų subjektas 
gali Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnui teikti skundą, jeigu jis mano, 
kad tvarkydami jo asmens duomenis 
Europos Parlamentas ar komitetas pažeidė 
jo teisę į asmens duomenų apsaugą.

Or. fi

Pakeitimas 41
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos Parlamentas nustato 
administracines sprendimų dėl statuto 
registravimo, finansavimo arba sankcijų 
skyrimo apskundimo procedūras.

1. Europos Parlamentas nustato sklandžias 
ir skaidrias administracines sprendimų dėl 
statuto registravimo, finansavimo arba 
sankcijų skyrimo apskundimo procedūras.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis šiuo pakeitimu siekiama pabrėžti, kad, atsižvelgiant į galimas bausmes, būtinos 
tvirtos ir tinkamos administracinės apskundimo procedūros.


