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Grozījums Nr. 6
George Lyon

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Būtu jānosaka procedūras, kas jāievēro 
Eiropas politiskajām partijām un to 
saistītajiem Eiropas politiskajiem fondiem, 
lai iegūtu Eiropas tiesisko statusu saskaņā 
ar šo regulu, turklāt būtu jānosaka arī 
procedūras un kritērijus, kas jāievēro, 
pieņemot lēmumu par šāda Eiropas tiesiskā 
statusa piešķiršanu. Ir jānosaka arī 
procedūras gadījumiem, kad Eiropas 
politiskai partijai vai Eiropas politiskajam 
fondam var atņemt tā Eiropas tiesisko 
statusu, vai kad tas var zaudēt šo statusu 
vai atteikties no tā.

(8) Būtu jānosaka procedūras, kas jāievēro 
Eiropas politiskajām partijām un to 
saistītajiem Eiropas politiskajiem fondiem, 
lai iegūtu Eiropas tiesisko statusu saskaņā 
ar šo regulu, turklāt būtu jānosaka arī 
procedūras un kritērijus, kas jāievēro, 
pieņemot lēmumu par šāda Eiropas tiesiskā 
statusa piešķiršanu. Ir jānosaka arī 
objektīvas un pārredzamas procedūras 
gadījumiem, kad Eiropas politiskai partijai 
vai Eiropas politiskajam fondam var 
atņemt tā Eiropas tiesisko statusu, vai kad 
tas var zaudēt šo statusu vai atteikties no tā.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Ingeborg Gräßle

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Dalība kādā no Eiropas 
politiskajām partijām un līdzdalība tās 
politiskajās darbībās ir sava veida 
kalpošana kopienai, kas principā būtu 
jāuzskata nevis par ziedojumu natūrā, bet 
brīvprātīgu aizraušanos. Tādēļ vēlēšanu 
kampaņu brīvprātīgo darbības šīs regulas 
izpratnē nebūtu jāuzskata par 
ziedojumiem.

Or. de
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Pamatojums

Šajā apsvērumā tiek pamatota 2. panta 7. punktā izdarītā izmaiņa.

Grozījums Nr. 8
George Lyon

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts – 18. zemsvītras piezīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. Šā priekšlikuma pieņemšanas dienā 
kolēģija pieņems arī Komisijas darba 
dokumentu par priekšlikumu grozīt 
Finanšu regulu, ieviešot jaunu sadaļu par 
Eiropas politisko partiju finansēšanu, 
izmantojot iemaksas. "Iemaksu" ieviešana 
attiecībā uz Eiropas politiskajām partijām 
tiks apstiprināta pēc tam, kad minēto 
priekšlikumu būs pieņēmuši likumdevēji.

18. Šā priekšlikuma pieņemšanas dienā 
kolēģija pieņems arī Komisijas darba 
dokumentu par priekšlikumu grozīt 
Finanšu regulu, ieviešot jaunu sadaļu par 
Eiropas politisko partiju finansēšanu, 
izmantojot iemaksas. "Iemaksu" ieviešana 
attiecībā uz Eiropas politiskajām partijām 
tiks apstiprināta pēc tam, kad minēto 
priekšlikumu būs pieņēmuši likumdevēji, 
nodrošinot abos priekšlikumos iekļauto 
definīciju saskanību un skaidrību.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams precizējums, lai nodrošinātu, ka pietiekami tiek apsvērta saikne starp abiem 
šiem priekšlikumiem.

Grozījums Nr. 9
Ingeborg Gräßle

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) „ziedojums” ir skaidras naudas 
veltījumi un citi ziedojumi natūrā (preces 
vai pakalpojumi), kas rada ekonomisku 
labumu attiecīgajai Eiropas politiskajai 
partijai vai Eiropas politiskajam fondam.

(7) „ziedojums” ir skaidras naudas 
veltījumi un citi ziedojumi natūrā (preces 
vai pakalpojumi), kas rada ekonomisku 
labumu attiecīgajai Eiropas politiskajai 
partijai vai Eiropas politiskajam fondam; 
tas neattiecas uz vēlēšanu kampaņās 
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iesaistīto brīvprātīgo veiktajām darbībām. 

Or. de

Pamatojums

Skatīt jauno 15.a apsvērumu.

Grozījums Nr. 10
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) tā ir pārstāvēta ar Eiropas Parlamenta 
locekļiem vismaz vienā ceturtdaļā 
dalībvalstu vai valstu parlamentos, vai 
reģionālajos parlamentos vai reģionālajās 
asamblejās, vai

(b) tā ir pārstāvēta ar Eiropas Parlamenta 
deputātiem vismaz vienā ceturtdaļā 
dalībvalstu vai, ar tajā ietilpstošo partiju 
starpniecību, valstu parlamentos, vai 
reģionālajos parlamentos vai reģionālajās 
asamblejās, vai

Or. fi

Grozījums Nr. 11
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 tā vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu 
pēdējās Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir 
saņēmusi vismaz trīs procentus vēlētāju 
balsu katrā no šīm dalībvalstīm;

svītrots

Or. fi

Grozījums Nr. 12
Sari Essayah
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Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Kad vien to pieprasa viena ceturtdaļa 
deputātu, kas pārstāv vismaz trīs Eiropas 
Parlamenta politiskās grupas, Eiropas 
Parlaments pieņem lēmumu ar 
parlamenta locekļu balsu vairākumu par 
to, vai joprojām ir izpildīts 3. panta 
1. punkta c) apakšpunktā minētais 
nosacījums attiecībā uz Eiropas politisko 
partiju un 3. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā minētais nosacījums 
attiecībā uz Eiropas politisko fondu.

Komisija var pieņemt lēmumu, vai 
joprojām ir izpildīts 3. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā minētais nosacījums 
attiecībā uz Eiropas politisko partiju un 
3. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētais 
nosacījums attiecībā uz Eiropas politisko 
fondu.

Or. fi

Grozījums Nr. 13
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Pirms lēmuma pieņemšanas Eiropas 
Parlaments uzklausa attiecīgās Eiropas 
politiskās partijas vai attiecīgā Eiropas 
politiskā fonda pārstāvjus un lūdz 
neatkarīgu ievērojamu personu komiteju 
sniegt atzinumu par šo jautājumu 
pieņemamā termiņā.

Pirms lēmuma pieņemšanas Komisija
uzklausa attiecīgās Eiropas politiskās 
partijas vai attiecīgā Eiropas politiskā 
fonda pārstāvjus un lūdz neatkarīgu 
ievērojamu personu komiteju sniegt 
atzinumu par šo jautājumu pieņemamā 
termiņā.

Or. fi

Grozījums Nr. 14
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Jebkura fiziska vai juridiska persona 
jebkurā laikā var iesniegt pamatotu lūgumu 
Eiropas Parlamentam pārbaudīt, vai 
joprojām ir izpildīti viens vai vairāki 
nosacījumi un prasības, kas minētas 1. 
punktā. To, vai Eiropas politiskā partija, 
tostarp tās locekļi, vai Eiropas politiskais 
fonds ir pārkāpis vērtības, kas ir Eiropas 
Savienības pamatā, var konstatēt tikai 
saskaņā ar 2. punktu.

3. Jebkura fiziska vai juridiska persona 
jebkurā laikā var iesniegt pamatotu lūgumu 
Komisijai pārbaudīt, vai joprojām ir 
izpildīti viens vai vairāki nosacījumi un 
prasības, kas minētas 1. punktā. To, vai 
Eiropas politiskā partija, tostarp tās locekļi, 
vai Eiropas politiskais fonds ir pārkāpis 
vērtības, kas ir Eiropas Savienības pamatā, 
var konstatēt tikai saskaņā ar 2. punktu.

Or. fi

Grozījums Nr. 15
George Lyon

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Eiropas politisko partiju un Eiropas 
politisko fondu pilnībā juridiski atzīst visās 
dalībvalstīs un tiem piemīt pilna tiesībspēja 
un rīcībspēja.

Eiropas politisko partiju un Eiropas
politisko fondu pilnībā juridiski atzīst visās 
dalībvalstīs un tiem piemīt pilna tiesībspēja 
un rīcībspēja saskaņā ar šo dalībvalstu 
piemērojamajiem tiesību aktiem un 
neierobežojot tos. 

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek mēģināts precizēt minētās regulas darbības jomu, kas Komisijas tekstā 
nav izteikta pietiekami skaidri.

Grozījums Nr. 16
George Lyon

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jautājumos, kurus šī regula 
nereglamentē, vai - ja jautājumi ir 
reglamentēti daļēji – attiecībā uz 
aspektiem, kas nav ietverti regulā, Eiropas 
politisko partiju un Eiropas politisko fondu 
dalībvalstī, kurā atrodas partijas vai fonda 
mītne, reglamentē tie valsts tiesību akti, 
kuri piemērojami juridiskajai formai, kas 
norādīta partijas vai fonda statūtos. 
Darbību, ko Eiropas politiskā partija un 
Eiropas politiskais fonds veic citās 
dalībvalstīs, reglamentē attiecīgie šo 
dalībvalstu tiesību akti.

2. Jautājumos, ko šī regula nereglamentē 
pietiekami skaidri, Eiropas politisko 
partiju un Eiropas politisko fondu 
dalībvalstī, kurā atrodas partijas vai fonda 
mītne, reglamentē tie valsts tiesību akti, 
kuri piemērojami juridiskajai formai, kas 
norādīta partijas vai fonda statūtos. 
Darbību, ko Eiropas politiskā partija un 
Eiropas politiskais fonds veic citās 
dalībvalstīs, reglamentē attiecīgie šo 
dalībvalstu tiesību akti.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek mēģināts precizēt minētās regulas darbības jomu, kas Komisijas tekstā 
nav izteikta pietiekami skaidri.

Grozījums Nr. 17
George Lyon

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) vadības struktūrvienība nolemj 
reorganizēt Eiropas politisko partiju vai 
Eiropas politisko fondu par kādas 
dalībvalsts tiesiskajā regulējumā atzītu 
juridisku vienību,

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums ir lieks, ņemot vērā to, ka 9. pantā tās tiek juridiski atzītas visās dalībvalstīs, kā 
arī tiek atzīta to tiesībspēja un rīcībspēja, kā arī to, ka 4. panta 1. punkta c) apakšpunktā 
politiskajām partijām izvirzīta prasība darīt zināmu „partijas juridisko formu, kāda atzīta tās 
dalībvalsts tiesiskajā regulējumā, kurā atrodas tās mītne”. Līdzvērtīga prasība ir izvirzīta 
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politiskajiem fondiem (5. panta 1. punkta c) apakšpunkts).

Grozījums Nr. 18
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Eiropas Parlaments pieņem lēmumu par 
Eiropas tiesiskā statusa izbeigšanu un 
svītrošanu no reģistra.

2. Eiropas Parlaments pēc Komisijas 
priekšlikuma pieņem lēmumu par Eiropas 
tiesiskā statusa izbeigšanu un svītrošanu no 
reģistra.

Or. fi

Grozījums Nr. 19
George Lyon

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz Eiropas politisko partiju vai 
Eiropas politisko fondu vienā no 
gadījumiem, kas minēti 1. punkta a), b) vai 
c) apakšpunktā, atceļ visus spēkā esošos 
lēmumus par Savienības finansējumu, kas 
saņemts saskaņā ar šo regulu, vai atceļ 
jebkuru spēkā esošu vienošanos par šādu 
finansējumu, un atgūst visu neizlietoto 
Savienības finansējumu, ietverot 
neizlietotos Savienības līdzekļus no 
iepriekšējiem gadiem.

3. Attiecībā uz Eiropas politisko partiju vai 
Eiropas politisko fondu vienā no 
gadījumiem, kas minēti 1. punkta a), b) vai 
c) apakšpunktā, atceļ visus spēkā esošos 
lēmumus par Savienības finansējumu, kas 
saņemts saskaņā ar šo regulu, vai atceļ 
jebkuru spēkā esošu vienošanos par šādu 
finansējumu, un atgūst visu neizlietoto 
Savienības finansējumu, ietverot 
neizlietotos Savienības līdzekļus no 
iepriekšējiem gadiem saskaņā ar 
atbilstīgajiem noteikumiem Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2012. gada 
25. oktobra Regulā (EK, Euratom) 
Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, 
ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam1 (Finanšu regula).
_____________
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1 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

Šis precizējums ir nepieciešams , lai nodrošinātu, ka pietiekami tiek apsvērta saikne starp 
abiem šiem priekšlikumiem.

Grozījums Nr. 20
Richard Ashworth
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Finanšu iemaksas vai dotācijas no 
Eiropas Savienības vispārējā budžeta 
nedrīkst pārsniegt 90 % no gada 
atmaksājamām izmaksām Eiropas 
politiskajai partijai un 95 % no gada 
atbilstīgajām izmaksām, kas norādītas 
Eiropas politiskā fonda budžetā. Eiropas 
politiskās partijas var izmantot visas vēl 
neizmantotās ES iemaksas, kas piešķirtas 
atmaksājamo izdevumu segšanai, turpmāko 
divu finanšu gadu laikā pēc to piešķiršanas. 
Summas, kas nav izmantotas šo divu gadu 
laikā, atgūst saskaņā ar Finanšu regulu.

4. Finanšu iemaksas vai dotācijas no 
Eiropas Savienības vispārējā budžeta 
nedrīkst pārsniegt 85 % no gada 
atmaksājamām izmaksām Eiropas 
politiskajai partijai un 85 % no gada 
atbilstīgajām izmaksām, kas norādītas 
Eiropas politiskā fonda budžetā. Eiropas 
politiskās partijas var izmantot visas vēl 
neizmantotās ES iemaksas, kas piešķirtas 
atmaksājamo izdevumu segšanai, turpmāko 
divu finanšu gadu laikā pēc to piešķiršanas. 
Summas, kas nav izmantotas šo divu gadu 
laikā, atgūst saskaņā ar Finanšu regulu.

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši mērķim samazināt atkarību no Savienības finansējuma un veicināt pašu resursu 
attīstīšanu, vienlaikus veicinot vietējo atbildību par fondiem un tādējādi labāku to pārvaldību, 
līdzfinansējuma likme būtu jānosaka 85 % gan partijām, gan fondiem.

Grozījums Nr. 21
Helga Trüpel
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Par katru atsevišķu ziedojumu, kas 
pārsniedz EUR 12 000 un kuru ir 
pieņēmusi Eiropas politiskā partija un 
Eiropas politiskais fonds, nekavējoties 
rakstiski paziņo Eiropas Parlamentam 
saskaņā ar 2. punkta noteikumiem.

4. Par katru atsevišķu ziedojumu, kas 
pārsniedz EUR 2 000 un ko ir pieņēmusi 
Eiropas politiskā partija un Eiropas 
politiskais fonds, nekavējoties rakstiski 
paziņo Eiropas Parlamentam saskaņā ar 
2. punkta noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
15. pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ziedojumus no uzņēmumiem, attiecībā 
uz kuriem valsts iestādes var tieši vai 
netieši īstenot dominējošu ietekmi atbilstīgi 
savām īpašumtiesībām uz tiem, savai 
finansiālai līdzdalībai tajos vai 
noteikumiem, kuri attiecas uz šiem 
uzņēmumiem,

(c) ziedojumus no uzņēmumiem, attiecībā 
uz kuriem valsts iestādes var tieši vai 
netieši īstenot dominējošu ietekmi atbilstīgi 
savām īpašumtiesībām uz tiem, savai 
finansiālai līdzdalībai tajos vai 
noteikumiem, kuri attiecas uz katru 
attiecīgo uzņēmumu,

Or. fi

Grozījums Nr. 23
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
15. pants – 5. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ziedojumus no jebkuras trešās valsts 
iestādes, tostarp no uzņēmumiem, attiecībā 
uz kuriem šīs valsts iestādes var tieši vai 
netieši īstenot dominējošu ietekmi atbilstīgi 

(d) ziedojumus no jebkuras trešās valsts 
iestādes, tostarp no uzņēmumiem, attiecībā 
uz kuriem šīs valsts iestādes var tieši vai 
netieši īstenot dominējošu ietekmi atbilstīgi 
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savām īpašumtiesībām uz tiem, savai 
finansiālai līdzdalībai tajos vai 
noteikumiem, kuri attiecas uz šiem 
uzņēmumiem.

savām īpašumtiesībām uz tiem, savai 
finansiālai līdzdalībai tajos vai 
noteikumiem, kuri attiecas uz katru 
attiecīgo uzņēmumu.

Or. fi

Grozījums Nr. 24
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
15. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Eiropas politiskās partijas biedru 
iemaksas ir pieļaujamas. Šīs iemaksas 
nepārsniedz 40% no attiecīgās Eiropas 
politiskās partijas gada budžeta.

7. Eiropas politiskās partijas biedru 
iemaksas ir pieļaujamas. Šīs iemaksas 
nepārsniedz 90% no attiecīgās Eiropas 
politiskās partijas gada budžeta.

Or. fi

Grozījums Nr. 25
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
15. pants – 8. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Iemaksas Eiropas politiskajā fondā, ko 
veic tā biedri un Eiropas politiskās partijas, 
ir pieļaujamas. Šīs iemaksas nepārsniedz 
40 % no minētā Eiropas politiskā fonda 
gada budžeta, un tās nevar būt iegūtas no 
līdzekļiem, ko no Eiropas Savienības 
vispārēja budžeta saņēmusi Eiropas 
politiskā partija saskaņā ar šo regulu.

8. Iemaksas Eiropas politiskajā fondā, ko 
veic tā biedri un Eiropas politiskās partijas, 
ir pieļaujamas. Šīs iemaksas nepārsniedz 
90 % no minētā Eiropas politiskā fonda 
gada budžeta, un tās nevar būt iegūtas no 
līdzekļiem, ko no Eiropas Savienības 
vispārēja budžeta saņēmusi Eiropas 
politiskā partija saskaņā ar šo regulu.

Or. fi
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Grozījums Nr. 26
Richard Ashworth
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas politiskai partijai vai Eiropas 
politiskajam fondam, kas saņem iekšzemes 
vai pārrobežu ziedojumu, piemēro tādu 
pašu nodokļu režīmu, kāds ir piemērojams 
ziedojumiem politiskai partijai vai 
politiskajam fondam, kura mītne atrodas 
attiecīgā dalībvalstī.

1. Eiropas politiskai partijai vai Eiropas 
politiskajam fondam, kas saņem iekšzemes 
vai pārrobežu ziedojumu, var piemērot
tādu pašu nodokļu režīmu, kāds ir 
piemērojams ziedojumiem politiskai 
partijai vai politiskajam fondam, kura 
mītne atrodas attiecīgā dalībvalstī, ja šīs 
valsts attiecīgās nodokļu iestādes pieņem 
tādu lēmumu.

Or. en

Pamatojums

Pilnvaras pieņemt lēmumus par Eiropas politisko partiju un fondu nodokļu statusu un 
ziedojumiem tiem būtu jānodod dalībvalstu kompetentajām iestādēm atbilstīgi spēkā 
esošajiem valsts tiesību aktiem. Lēmumu pieņemšana par nodokļu jautājumiem atbilstīgi 
regulas noteikumiem, izmantojot parasto likumdošanas procedūru, ir juridiski strīdīgs 
jautājums un varētu būt pretrunā Līguma noteikumiem.

Grozījums Nr. 27
Richard Ashworth
ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, 
kas ziedo Eiropas politiskajai partijai vai 
Eiropas politiskajam fondam attiecīgajā 
valstī vai citās valstīs, piemēro tādu pašu 
nodokļu režīmu, kāds ir piemērojams 
ziedojumiem politiskai partijai vai 
politiskajam fondam, kura mītne atrodas 
dalībvalstī, kuras rezidents nodokļu 

2. Jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, 
kas ziedo Eiropas politiskajai partijai vai 
Eiropas politiskajam fondam attiecīgajā 
valstī vai citās valstīs, var piemērot tādu 
pašu nodokļu režīmu, kāds ir piemērojams 
ziedojumiem politiskai partijai vai 
politiskajam fondam, kura mītne atrodas 
dalībvalstī, kuras rezidents nodokļu 
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vajadzībām ir līdzekļu devējs. vajadzībām ir līdzekļu devējs, ja šīs valsts 
attiecīgās nodokļu iestādes pieņem tādu 
lēmumu.

Or. en

Pamatojums

Pilnvaras pieņemt lēmumus par Eiropas politisko partiju un fondu nodokļu statusu un 
ziedojumiem tiem būtu jānodod dalībvalstu kompetentajām iestādēm atbilstīgi spēkā 
esošajiem valsts tiesību aktiem. Lēmumu pieņemšana par nodokļu jautājumiem atbilstīgi 
regulas noteikumiem, izmantojot parasto likumdošanas procedūru, ir juridiski strīdīgs 
jautājums un varētu būt pretrunā Līguma noteikumiem.

Grozījums Nr. 28
George Lyon

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, 
kas ziedo Eiropas politiskajai partijai vai 
Eiropas politiskajam fondam attiecīgajā 
valstī vai citās valstīs, piemēro tādu pašu 
nodokļu režīmu, kāds ir piemērojams 
ziedojumiem politiskai partijai vai 
politiskajam fondam, kura mītne atrodas 
dalībvalstī, kuras rezidents nodokļu 
vajadzībām ir līdzekļu devējs.

2. Neskarot dalībvalstīs spēkā esošās 
robežvērtības un šo valstu nodokļu tiesību 
aktu autonomiju, jebkurai fiziskai vai 
juridiskai personai, kas ziedo Eiropas 
politiskajai partijai vai Eiropas 
politiskajam fondam attiecīgajā valstī vai 
citās valstīs, piemēro tādu pašu nodokļu 
režīmu, kāds ir piemērojams ziedojumiem 
politiskai partijai vai politiskajam fondam, 
kura mītne atrodas dalībvalstī, kuras 
rezidents nodokļu vajadzībām ir līdzekļu 
devējs.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek mēģināts precizēt minētās regulas darbības jomu, kas Komisijas tekstā 
nav izteikta pietiekami skaidri.

Grozījums Nr. 29
Richard Ashworth
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ECR grupas vārdā

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. un 2. punkta nolūkos 
Eiropas politisko partiju un Eiropas 
politisko fondu uzskata par līdzvērtīgiem 
attiecīgi politiskajai partijai un 
politiskajam fondam, kas dibināti saskaņā 
ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 30
Ingeborg Gräßle

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas politisko partiju un Eiropas 
politisko fondu finansējumu no Eiropas 
Savienības vispārējā budžeta vai no 
jebkāda cita avota neizmanto, lai finansētu 
valsts, reģionālās vai vietējās tautas 
nobalsošanas kampaņas.

3. Eiropas politisko partiju un Eiropas 
politisko fondu finansējumu no Eiropas 
Savienības vispārējā budžeta vai no 
jebkāda cita avota neizmanto, lai finansētu 
valsts, reģionālās vai vietējās tautas 
nobalsošanas kampaņas, izņemot 
gadījumu, ja jautājums, kas izlemjams 
tautas nobalsošanā, ietilpst Eiropas 
Savienības kompetencē vai ja šāda 
nobalsošana tieši attiecas uz Eiropas 
Savienības iestādes darbību.

Or. de

Pamatojums

Šajā grozījumā tiek atkārtots aicinājums, ko Eiropas Parlaments pauda 2011. gada 6. aprīļa 
rezolūcijā par to, kā piemērot Regulu (EK) Nr. 2004/2003 (25. punkts).
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Grozījums Nr. 31
Helga Trüpel
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vēlākais sešu mēnešu laikā pēc finanšu 
gada beigām Eiropas politiskās partijas un 
Eiropas politiskie fondi iesniedz reģistram 
un kompetentajai valsts iestādei 
dalībvalstīs:

1. Vēlākais četru mēnešu laikā pēc finanšu 
gada beigām Eiropas politiskās partijas un 
Eiropas politiskie fondi iesniedz reģistram 
un kompetentajai valsts iestādei 
dalībvalstīs:

Or. en

Pamatojums

Vēlētājiem, jo īpaši vēlēšanu gadā, ir ļoti svarīgi, lai informācija būtu pieejama un 
savlaicīga. Tādēļ ziņojumu iesniegšanas termiņi būtu jāsaīsina.

Grozījums Nr. 32
George Lyon

Regulas priekšlikums
22. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Sodi saskaņā ar šo pantu ir piemērojami 
visām Eiropas politiskajām partijām un 
Eiropas politiskajiem fondiem neatkarīgi 
no tā, vai tie saņem Savienības 
finansējumu. Atbildīgais kredītrīkotājs var 
piemērot administratīvus un/vai finansiālus 
sodus saskaņā ar Finanšu regulas [96. 
panta 2. punktu] un tās piemērošanas 
noteikumu [145.] pantu visām Eiropas 
politiskajām partijām vai Eiropas 
politiskajiem fondiem, uz kuriem attiecas 
kāds no Finanšu regulas [96. panta 1. 
punktā] minētajiem gadījumiem, ko 
neaptver neviens no šā panta punktiem.

7. Sodi saskaņā ar šo pantu ir piemērojami 
visām Eiropas politiskajām partijām un 
Eiropas politiskajiem fondiem, kas ir atzīti 
atbilstīgi šīs regulas noteikumiem,
neatkarīgi no tā, vai tie ir pieteikušies 
Savienības finansējuma saņemšanai, vai 
nē. Līgumslēdzēja iestāde var piemērot 
administratīvus un/vai finansiālus sodus 
saskaņā ar Finanšu regulas 109. panta 
2. punktu un tās piemērošanas noteikumu 
[145.] pantu visām Eiropas politiskajām 
partijām vai Eiropas politiskajiem fondiem, 
uz kuriem attiecas kāds no Finanšu regulas 
109. panta 1. punktā minētajiem 
gadījumiem, ko neaptver neviens no šā 
panta punktiem.
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Or. en

Pamatojums

Precizējums: uz partijām vai fondiem joprojām attiecas noteikumi par ziedojumu 
pārredzamību, pat ja tie vēl nav pieteikušies Eiropas finansējuma saņemšanai vai to vēl nav 
saņēmuši papildus pašu resursiem. 

Grozījums Nr. 33
Ingeborg Gräßle

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Reģistrs attiecīgi šim nolūkam izveidotā 
tīmekļa vietnē publicē:

1. Vēlākais četras nedēļas pēc 
paziņošanas datuma vai pēc tam, kad 
Eiropas Parlaments ir pieņēmis savu 
lēmumu, reģistrs attiecīgi šim nolūkam 
izveidotā tīmekļa vietnē publicē: 

Or. de

Pamatojums

Tā vietā, lai strikti ievērotu tikai a) un b) apakšpunktos noteiktās prasības, būtu jāparedz 
viena mēneša termiņš visa veida informācijas publicēšanai tīmekļa vietnē.

Grozījums Nr. 34
Ingeborg Gräßle

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) visu reģistrēto Eiropas politisko partiju 
un Eiropas politisko fondu nosaukumus un 
statūtus kopā ar dokumentiem, kas 
iesniegti kā daļa no reģistrācijas 
pieteikuma saskaņā ar 6. panta 3. punktu, 
vēlākais četras nedēļas pēc tam, kad 
Eiropas Parlaments ir pieņēmis savu 
lēmumu, un pēc šā datuma visus 

(a) visu reģistrēto Eiropas politisko partiju 
un Eiropas politisko fondu nosaukumus un 
statūtus kopā ar dokumentiem, kas 
iesniegti kā daļa no reģistrācijas 
pieteikuma saskaņā ar 6. panta 3. punktu, 
un pēc šā datuma visus grozījumus, ko 
Eiropas Parlamentam paziņo saskaņā ar 
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grozījumus, ko Eiropas Parlamentam 
paziņo saskaņā ar 6. panta 6. un 7. punktu,

6. panta 6. un 7. punktu,

Or. de

Pamatojums

Tehnisks labojums, kas jāveic, jo tiek grozīts  24. panta 1. punkta pirmais teikums.

Grozījums Nr. 35
Ingeborg Gräßle

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) to pieteikumu sarakstu, kas nav 
apstiprināti, kopā ar dokumentiem, kas
iesniegti kopā ar reģistrācijas pieteikumu 
saskaņā ar 6. panta 3. punktu, un 
noraidīšanas iemeslus vēlākais četras 
nedēļas pēc tam, kad Eiropas Parlaments 
pieņēmis savu lēmumu,

(b) to pieteikumu sarakstu, kas nav 
apstiprināti, kopā ar dokumentiem, kuri
iesniegti kopā ar reģistrācijas pieteikumu 
saskaņā ar 6. panta 3. punktu, un 
noraidīšanas iemeslus,

Or. de

Pamatojums

Tehnisks labojums, kas jāveic, jo tiek grozīts  24. panta 1. punkta pirmais teikums.

Grozījums Nr. 36
Helga Trüpel
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) gada finanšu pārskatus un neatkarīgās 
revīzijas ziņojumus, kas minēti 19. panta 
1. punktā, un attiecībā uz Eiropas politisko 
fondu - noslēguma ziņojumus par darba 

(d) gada finanšu pārskatus un neatkarīgās 
revīzijas ziņojumus, kas minēti 19. panta 
1. punktā, un attiecībā uz Eiropas politisko 
fondu — noslēguma ziņojumus par darba 
programmu īstenošanu; šo informāciju 
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programmu īstenošanu, publicē vēlākais sešas nedēļas pēc to 
saņemšanas, visu finanšu informāciju 
sniedzot salīdzināmā tabulveida formātā, 
tostarp kā atvērtus datus;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Helga Trüpel
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) līdzekļu devēju nosaukumus un to
attiecīgos ziedojumus, ko Eiropas 
politiskās partijas un Eiropas politiskie 
fondi paziņojuši saskaņā ar 15. panta 2., 3. 
un 4. punktu, izņemot ziedojumus no 
fiziskām personām, kas nepārsniedz EUR 
1 000 gadā no viena līdzekļu devēja, kurus 
paziņo kā „nelielus ziedojumus”,

(e) līdzekļu devēju nosaukumus un to 
attiecīgos ziedojumus, ko Eiropas 
politiskās partijas un Eiropas politiskie 
fondi paziņojuši saskaņā ar 15. panta 2., 
3. un 4. punktu, izņemot ziedojumus no 
fiziskām personām, kas nepārsniedz EUR 
1 000 gadā no viena līdzekļu devēja, kurus 
paziņo kā „nelielus ziedojumus”; šo 
informāciju publicē vēlākais sešas nedēļas 
pēc to saņemšanas, visu finanšu 
informāciju sniedzot salīdzināmā 
tabulveida formātā, tostarp kā atvērtus 
datus;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments un komiteja, kas 
minēta 7. panta 2. punktā, nodrošina, ka 
personas datus, ko tie vāc saskaņā ar šo 
regulu, neizmanto citiem mērķiem, kā vien 

3. Eiropas Parlaments, Komisija un 
komiteja, kas minēta 7. panta 2. punktā, 
nodrošina, ka personas datus, ko tie vāc 
saskaņā ar šo regulu, neizmanto citiem 
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lai nodrošinātu Eiropas politisko partiju un 
Eiropas politisko fondu finansēšanas un 
dalības Eiropas politiskajās partijās 
likumību, pareizību un pārredzamību. Tās 
iznīcina šos personas datus vēlākais 24 
mēnešus pēc tam, kad ir publicētas 
attiecīgās daļas saskaņā ar 24. pantu.

mērķiem, kā vien lai nodrošinātu Eiropas 
politisko partiju un Eiropas politisko fondu 
finansēšanas un dalības Eiropas 
politiskajās partijās likumību, pareizību un 
pārredzamību.  Tās iznīcina šos personas 
datus vēlākais 24 mēnešus pēc tam, kad ir 
publicētas attiecīgās daļas saskaņā ar 24. 
pantu.

Or. fi

Grozījums Nr. 39
Ingeborg Gräßle

Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments un komiteja, kas 
minēta 7. panta 2. punktā, nodrošina, ka 
personas datus, ko tie vāc saskaņā ar šo
regulu, neizmanto citiem mērķiem, kā vien 
lai nodrošinātu Eiropas politisko partiju un 
Eiropas politisko fondu finansēšanas un 
dalības Eiropas politiskajās partijās 
likumību, pareizību un pārredzamību. Tās 
iznīcina šos personas datus vēlākais 
24 mēnešus pēc tam, kad ir publicētas 
attiecīgās daļas saskaņā ar 24. pantu.

3. Eiropas Parlaments un komiteja, kas 
minēta 7. panta 2. punktā, nodrošina, ka 
personas datus, ko tie vāc saskaņā ar šo 
regulu, neizmanto citiem mērķiem, kā vien 
lai nodrošinātu Eiropas politisko partiju un 
Eiropas politisko fondu finansēšanas un 
dalības Eiropas politiskajās partijās 
likumību, pareizību un pārredzamību. Tās 
iznīcina šos personas datus vēlākais 
36 mēnešus pēc tam, kad ir publicētas 
attiecīgās daļas saskaņā ar 24. pantu.

Or. de

Pamatojums

Atšķirībā no Finanšu regulas 13. panta noteikumiem Komisijas priekšlikumā tiek piedāvāta 
labvēlīgāka „n+2” pārnešanas kārtība, ļaujot konkrētajam finanšu gadam paredzētās 
apropriācijas izmantot laika posmā, kas kopumā aptver trīs finanšu gadus. Attiecīgi līdz 
36 mēnešiem būtu jāpagarina personas datu iznīcināšanai noteiktais termiņš. 

Grozījums Nr. 40
Sari Essayah

Regulas priekšlikums
25. pants – 7. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs 
uzrauga un nodrošina, ka Eiropas 
Parlaments un komiteju, kas minēta 
7. panta 2. punktā, ievēro un aizsargā 
fizisku personu pamattiesības un 
pamatbrīvības, apstrādājot personas datus 
saskaņā ar šo regulu. Neierobežojot 
jebkādus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, 
katrs datu subjekts var iesniegt sūdzību 
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, 
ja viņš uzskata, ka viņa vai viņas tiesības 
uz viņu personas datu aizsardzību ir 
pārkāptas šo datu apstrādes rezultātā, ko 
veicis Eiropas Parlaments vai komiteja.

7. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs 
uzrauga un nodrošina, ka Eiropas 
Parlaments, Komisija un komiteja, kas 
minēta 7. panta 2. punktā, ievēro un 
aizsargā fizisku personu pamattiesības un 
pamatbrīvības, apstrādājot personas datus 
saskaņā ar šo regulu. Neierobežojot 
jebkādus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, 
katrs datu subjekts var iesniegt sūdzību 
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, 
ja viņš uzskata, ka viņa vai viņas tiesības 
uz viņu personas datu aizsardzību ir 
pārkāptas šo datu apstrādes rezultātā, ko 
veicis Eiropas Parlaments vai komiteja.

Or. fi

Grozījums Nr. 41
George Lyon

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas Parlaments izstrādā
administratīvas pārsūdzības procedūras 
attiecībā uz visiem lēmumiem, kas saistīti 
ar statūtu reģistrāciju, finansējumu vai 
sodiem.

1. Eiropas Parlaments izstrādā ātras un 
pārredzamas administratīvas pārsūdzības 
procedūras attiecībā uz visiem lēmumiem, 
kas saistīti ar statūtu reģistrāciju, 
finansējumu vai sodiem

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā iespējamos sodus, ar šo grozījumu tiek mēģināts pastiprināt nepieciešamību 
ieviest stingras un atbilstīgas procedūras  attiecībā uz pārsūdzēšanu administratīvā kārtā.


