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Amendement 6
George Lyon

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De procedures die Europese politieke 
partijen en daaraan verbonden Europese 
politieke stichtingen moeten volgen om uit 
hoofde van deze verordening een Europese 
rechtsstatus te verkrijgen, dienen te worden 
vastgesteld, evenals de procedures en 
criteria die in acht moeten worden 
genomen bij de besluitvorming inzake de 
toekenning van een dergelijke Europese 
rechtsstatus. Ook dienen de procedures te 
worden vastgesteld voor gevallen waarin 
een Europese politieke partij of een 
Europese politieke stichting haar Europese 
rechtsstatus verspeelt, verliest of opgeeft.

(8) De procedures die Europese politieke 
partijen en daaraan verbonden Europese 
politieke stichtingen moeten volgen om uit 
hoofde van deze verordening een Europese 
rechtsstatus te verkrijgen, dienen te worden 
vastgesteld, evenals de procedures en 
criteria die in acht moeten worden 
genomen bij de besluitvorming inzake de 
toekenning van een dergelijke Europese 
rechtsstatus. Ook dienen de onpartijdige 
en transparante procedures te worden 
vastgesteld voor gevallen waarin een 
Europese politieke partij of een Europese 
politieke stichting haar Europese 
rechtsstatus verspeelt, verliest of opgeeft.

Or. en

Amendement 7
Ingeborg Gräßle

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Lidmaatschap van een Europese 
politieke partij en deelname aan haar 
politieke activiteiten betekenen een vorm 
van dienstverlening aan de gemeenschap, 
die in beginsel niet dient te worden 
beschouwd als betaling in natura, maar 
als vrijwillig engagement. De activiteiten 
van vrijwilligers in verkiezingscampagnes 
dienen bijgevolg niet te worden behandeld 
als donaties binnen de zin van deze 
verordening.
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Or. de

Motivering

In deze overweging wordt de gedachtegang die ten grondslag ligt aan de wijziging aan artikel 
2, lid 7, uitgelegd.

Amendement 8
George Lyon

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – lid 6 – voetnoot 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

18. Op de datum van aanneming van het 
onderhavige voorstel zal het College ook 
een werkdocument van de Commissie 
goedkeuren over een voorstel tot wijziging 
van het Financieel Reglement waarbij een 
nieuwe titel wordt toegevoegd met 
betrekking tot de financiering van 
Europese politieke partijen door middel 
van bijdragen. De invoering van 
"bijdragen" voor Europese politieke 
partijen zal worden bevestigd nadat dit 
laatstgenoemde voorstel door de 
medewetgevers is aangenomen.

18. Op de datum van aanneming van het 
onderhavige voorstel zal het College ook 
een werkdocument van de Commissie 
goedkeuren over een voorstel tot wijziging 
van het Financieel Reglement waarbij een 
nieuwe titel wordt toegevoegd met 
betrekking tot de financiering van 
Europese politieke partijen door middel 
van bijdragen. De invoering van 
"bijdragen" voor Europese politieke 
partijen zal worden bevestigd nadat dit 
laatstgenoemde voorstel door de 
medewetgevers is aangenomen, en er zal 
worden gezorgd voor samenhang en 
duidelijkheid van de definities in beide 
voorstellen.

Or. en

Motivering

Deze verduidelijking is nodig om ervoor te zorgen dat er voldoende aandacht wordt besteed 
aan de verhouding tussen de twee voorstellen.

Amendement 9
Ingeborg Gräßle

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – lid 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) "donatie": schenkingen in geld of 
andere giften in natura (goederen of 
diensten) die een economisch voordeel 
vormen voor de betrokken Europese 
politieke partij of Europese politieke 
stichting.

(7) "donatie": schenkingen in geld of 
andere giften in natura (goederen of 
diensten) die een economisch voordeel 
vormen voor de betrokken Europese 
politieke partij of Europese politieke 
stichting; dit geldt niet voor de activiteiten 
van vrijwilligers in verkiezingscampagnes. 

Or. de

Motivering

Zie nieuwe overweging 15 bis.

Amendement 10
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) zij is in ten minste een vierde van de 
lidstaten vertegenwoordigd door leden van 
het Europees Parlement, of leden van 
nationale dan wel regionale parlementen, 
of leden van regionale assemblees, of

(b) zij is in ten minste een vierde van de 
lidstaten vertegenwoordigd door leden van 
het Europees Parlement, of, via de bij haar 
aangesloten partijen, door leden van 
nationale dan wel regionale parlementen, 
of leden van regionale assemblees, of

Or. fi

Amendement 11
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

zij heeft in ten minste een vierde van de 
lidstaten bij de laatste verkiezingen voor 

Schrappen
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het Europees Parlement ten minste drie 
procent van de in ieder van die lidstaten 
uitgebrachte stemmen behaald;

Or. fi

Amendement 12
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op verzoek van een kwart van zijn leden, 
dat ten minste drie fracties in het 
Europees Parlement vertegenwoordigt, 
onderzoekt het Europees Parlement op 
grond van een met meerderheid van zijn 
leden genomen besluit, of een bepaalde 
Europese politieke partij nog steeds aan de 
voorwaarde van artikel 3, lid 1, onder c), 
voldoet en of een bepaalde Europese 
politieke stichting nog steeds aan de 
voorwaarde van artikel 3, lid 2, onder c), 
voldoet.

De Commissie mag besluiten of een 
bepaalde Europese politieke partij nog 
steeds aan de voorwaarde van artikel 3, 
lid 1, onder c), voldoet en of een bepaalde 
Europese politieke stichting nog steeds aan 
de voorwaarde van artikel 3, lid 2, 
onder c), voldoet.

Or. fi

Amendement 13
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorafgaand aan dit besluit worden de 
vertegenwoordigers van de desbetreffende 
Europese politieke partij of Europese 
politieke stichting door het Europees 
Parlement gehoord en wordt een comité 
van onafhankelijke vooraanstaande 
personen door het Europees Parlement 

Voorafgaand aan dit besluit worden de 
vertegenwoordigers van de desbetreffende 
Europese politieke partij of Europese 
politieke stichting door de Commissie
gehoord en wordt een comité van 
onafhankelijke vooraanstaande personen 
door het Europees Parlement verzocht 
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verzocht binnen een redelijke termijn over 
de kwestie advies uit te brengen.

binnen een redelijke termijn over de 
kwestie advies uit te brengen.

Or. fi

Amendement 14
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke natuurlijke persoon of 
rechtspersoon kan te allen tijde bij het 
Europees Parlement een met redenen 
omkleed verzoek indienen om te 
onderzoeken of nog steeds aan één of meer 
van de in lid 1 bedoelde voorwaarden en 
vereisten wordt voldaan. Een schending 
van de waarden waarop de Unie berust 
door een Europese politieke partij, met 
inbegrip van haar leden, of een Europese 
politieke stichting kan enkel 
overeenkomstig lid 2 worden vastgesteld.

3. Elke natuurlijke persoon of 
rechtspersoon kan te allen tijde bij de 
Commissie een met redenen omkleed 
verzoek indienen om te onderzoeken of 
nog steeds aan één of meer van de in lid 1 
bedoelde voorwaarden en vereisten wordt 
voldaan. Een schending van de waarden 
waarop de Unie berust door een Europese 
politieke partij, met inbegrip van haar 
leden, of een Europese politieke stichting 
kan enkel overeenkomstig lid 2 worden 
vastgesteld.

Or. fi

Amendement 15
George Lyon

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Europese politieke partij en de 
Europese politieke stichting zijn in alle 
lidstaten volledig wettelijk erkend en 
handelingsbevoegd.

De Europese politieke partij en de 
Europese politieke stichting zijn in alle 
lidstaten volledig wettelijk erkend en 
handelingsbevoegd in overeenstemming 
met en onverminderd de geldende 
wetgeving van deze lidstaten.

Or. en
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Motivering

Met dit amendement wordt getracht het toepassingsgebied van de onderhavige verordening -
onduidelijk in het Commissievoorstel - te verduidelijken.

Amendement 16
George Lyon

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de aangelegenheden die niet bij 
deze verordening worden geregeld, of, 
wanneer een aangelegenheid hierbij 
slechts gedeeltelijk is geregeld, voor de 
aspecten die niet onder deze verordening 
vallen, geldt voor de Europese politieke 
partij en de Europese politieke stichting de 
nationale wetgeving inzake de in de 
statuten van de partij of de stichting 
vermelde rechtsvorm van de lidstaat waar 
hun zetel is gevestigd. Op activiteiten van 
de Europese politieke partij en de Europese 
politieke stichting in andere lidstaten is de
relevante nationale wetgeving van deze 
lidstaten van toepassing.

2. Voor de aangelegenheden die niet 
expliciet bij deze verordening worden 
geregeld, geldt voor de Europese politieke 
partij en de Europese politieke stichting de 
nationale wetgeving inzake de in de 
statuten van de partij of de stichting 
vermelde rechtsvorm van de lidstaat waar 
hun zetel is gevestigd. Activities carried 
out by the European political party and the 
European political foundation in other 
Member States shall be governed by the 
relevant national laws of those Member 
States.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt getracht het toepassingsgebied van de onderhavige verordening -
onduidelijk in het Commissievoorstel - te verduidelijken.

Amendement 17
George Lyon

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het bestuursorgaan besluit de 
Europese politieke partij of de Europese 
politieke stichting om te zetten in een 
rechtsvorm die binnen de rechtsorde van 
een lidstaat wordt erkend;

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze bepaling is overbodig aangezien artikel 9 zorgt voor wettelijke erkenning en 
handelsbevoegdheid in alle lidstaten en aangezien het krachtens artikel 4, lid 1, onder c), 
verplicht is voor een politieke partij om "de rechtsvorm van de partij, zoals erkend binnen de 
rechtsorde van de lidstaat waar zij haar zetel heeft" te expliciteren. Identieke vereisten gelden 
voor politieke stichtingen (artikel 5, lid 1, onder c)).

Amendement 18
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Europees Parlement neemt een 
besluit inzake de beëindiging van de 
Europese rechtsstatus en de schrapping uit 
het register.

2. Het Europees Parlement neemt, op 
voorstel van de Commissie, een besluit 
inzake de beëindiging van de Europese 
rechtsstatus en de schrapping uit het 
register.

Or. fi

Amendement 19
George Lyon

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor een Europese politieke partij of 3. Voor een Europese politieke partij of 
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een Europese politieke stichting die in één 
van de in lid 1, onder a), b), of c), 
beschreven gevallen verkeert, wordt elk 
vigerend besluit inzake op grond van deze 
verordening ontvangen financiële middelen 
van de Unie ingetrokken of elke lopende 
overeenkomst inzake dergelijke financiële 
middelen beëindigd, en worden alle 
ongebruikte EU-middelen teruggevorderd, 
met inbegrip van alle ongebruikte EU-
middelen uit voorgaande jaren.

een Europese politieke stichting die in één 
van de in lid 1, onder a), b), of c), 
beschreven gevallen verkeert, wordt elk 
vigerend besluit inzake op grond van deze 
verordening ontvangen financiële middelen 
van de Unie ingetrokken of elke lopende 
overeenkomst inzake dergelijke financiële 
middelen beëindigd, en worden alle 
ongebruikte EU-middelen teruggevorderd, 
met inbegrip van alle ongebruikte EU-
middelen uit voorgaande jaren, in 
overeenstemming met de relevante 
bepalingen van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 
2012 tot vaststelling van de financiële 
regels van toepassing op de algemene 
begroting van de Unie1 (Financieel 
Reglement).
_____________
1 PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

Or. en

Motivering

Deze verduidelijking is nodig om ervoor te zorgen dat er voldoende aandacht wordt besteed 
aan de verhouding tussen de twee voorstellen.

Amendement 20
Richard Ashworth
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Financiële bijdragen of subsidies uit de 
algemene begroting van de Europese Unie 
bedragen niet meer dan 90% van de 
jaarlijkse vergoedbare kosten van een 
Europese politieke partij en niet meer dan
95% van de jaarlijkse subsidiabele kosten 
die in de begroting van een Europese 

4. Financiële bijdragen of subsidies uit de 
algemene begroting van de Europese Unie 
bedragen niet meer dan 85% van de 
jaarlijkse vergoedbare kosten van een 
Europese politieke partij en niet meer dan
85% van de jaarlijkse subsidiabele kosten 
die in de begroting van een Europese 
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politieke stichting zijn opgenomen.
Europese politieke partijen mogen het 
ongebruikte deel van de toegekende EU-
bijdrage binnen twee jaar na de toekenning 
gebruiken om vergoedbare kosten te 
dekken. Bedragen die na deze twee 
begrotingsjaren ongebruikt blijven, worden 
overeenkomstig het Financieel Reglement 
teruggevorderd.

politieke stichting zijn opgenomen.
Europese politieke partijen mogen het 
ongebruikte deel van de toegekende EU-
bijdrage binnen twee jaar na de toekenning 
gebruiken om vergoedbare kosten te 
dekken. Bedragen die na deze twee 
begrotingsjaren ongebruikt blijven, worden 
overeenkomstig het Financieel Reglement 
teruggevorderd.

Or. en

Motivering

In lijn met de doelstelling om de afhankelijkheid van financiering van de Unie te verminderen 
en de ontwikkeling van eigen middelen aan te moedigen, en tegelijkertijd eigendom en 
bijgevolg ook een beter beheer van de middelen te faciliteren, dient de 
medefinancieringsgraad te worden vastgesteld op 85% voor zowel partijen als stichtingen.

Amendement 21
Helga Trüpel
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Afzonderlijke donaties ter waarde van 
meer dan 12 000 EUR die door de 
Europese politieke partijen en Europese 
politieke stichtingen zijn aangenomen, 
worden onmiddellijk schriftelijk en in 
overeenstemming met de bepalingen van 
lid 2 aan het Europees Parlement gemeld.

4. Afzonderlijke donaties ter waarde van 
meer dan 2 000 EUR die door de Europese 
politieke partijen en Europese politieke 
stichtingen zijn aangenomen, worden 
onmiddellijk schriftelijk en in 
overeenstemming met de bepalingen van 
lid 2 aan het Europees Parlement gemeld.

Or. en

Amendement 22
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 5 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) donaties van ondernemingen waarop de 
overheid direct of indirect een 
overheersende invloed kan uitoefenen, 
hetzij op grond van eigendom of financiële 
participatie, hetzij via de op de 
onderneming toepasselijke bepalingen;

(c) donaties van ondernemingen waarop de 
overheid direct of indirect een 
overheersende invloed kan uitoefenen, 
hetzij op grond van eigendom of financiële 
participatie, hetzij via de op de betrokken 
individuele onderneming toepasselijke 
bepalingen;

Or. fi

Amendement 23
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 5 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) donaties van overheden van derde 
landen, inclusief donaties van 
ondernemingen waarop de overheid direct 
of indirect een overheersende invloed kan 
uitoefenen, hetzij op grond van eigendom 
of financiële participatie, hetzij via de op 
de onderneming toepasselijke bepalingen.

(d) donaties van overheden van derde 
landen, inclusief donaties van 
ondernemingen waarop de overheid direct 
of indirect een overheersende invloed kan 
uitoefenen, hetzij op grond van eigendom 
of financiële participatie, hetzij via de op 
de betrokken individuele onderneming 
toepasselijke bepalingen.

Or. fi

Amendement 24
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Een Europese politieke partij mag 
bijdragen van haar leden ontvangen. Deze 
bijdragen mogen echter niet meer bedragen 
dan 40% van de jaarlijkse begroting van 

7. Een Europese politieke partij mag 
bijdragen van haar leden ontvangen. Deze 
bijdragen mogen echter niet meer bedragen 
dan 90% van de jaarlijkse begroting van 
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deze Europese politieke partij. deze Europese politieke partij.

Or. fi

Amendement 25
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Een Europese politieke stichting mag 
bijdragen van haar leden en van Europese 
politieke partijen ontvangen. Deze 
bijdragen mogen echter niet meer bedragen 
dan 40% van de jaarlijkse begroting van 
deze Europese politieke stichting en mogen 
niet afkomstig zijn uit middelen die een 
Europese politieke partij overeenkomstig 
deze verordening uit de algemene 
begroting van de Europese Unie heeft 
ontvangen.

8. Een Europese politieke stichting mag 
bijdragen van haar leden en van Europese 
politieke partijen ontvangen. Deze 
bijdragen mogen echter niet meer bedragen 
dan 90% van de jaarlijkse begroting van 
deze Europese politieke stichting en mogen 
niet afkomstig zijn uit middelen die een 
Europese politieke partij overeenkomstig 
deze verordening uit de algemene 
begroting van de Europese Unie heeft 
ontvangen.

Or. fi

Amendement 26
Richard Ashworth
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een Europese politieke partij of 
Europese politieke stichting die een al dan 
niet grensoverschrijdende donatie 
ontvangt, geniet de fiscale behandeling die 
van toepassing is op donaties aan een 
politieke partij of politieke stichting die 
haar zetel in de betrokken lidstaat heeft.

1. Een Europese politieke partij of 
Europese politieke stichting die een al dan 
niet grensoverschrijdende donatie 
ontvangt, kan de fiscale behandeling 
genieten die van toepassing is op donaties 
aan een politieke partij of politieke 
stichting die haar zetel in de betrokken 
lidstaat heeft, indien de relevante 
belastingautoriteiten in de lidstaat in 
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kwestie dit beslissen;

Or. en

Motivering

Het fiscaal statuut van Europese politieke partijen en stichtingen en van hun donaties dient te 
worden bepaald door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat, in overeenstemming met de 
relevante bestaande nationale wetgeving. Het is juridisch aanvechtbaar en waarschijnlijk in 
tegenspraak met de bepalingen van de Verdragen om te besluiten over belastingskwesties 
binnen het toepassingsgebied van een verordening in het kader van de gewone 
wetgevingsprocedure.

Amendement 27
Richard Ashworth
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een natuurlijke persoon of rechtspersoon 
die aan een Europese politieke partij of 
Europese politieke stichting een al dan niet 
grensoverschrijdende donatie geeft, geniet
de fiscale behandeling die van toepassing 
is op donaties aan een politieke partij of 
politieke stichting die haar zetel in de 
lidstaat heeft waar de donateur 
belastingplichtig is.

2. Een natuurlijke persoon of rechtspersoon 
die aan een Europese politieke partij of 
Europese politieke stichting een al dan niet 
grensoverschrijdende donatie geeft, kan de 
fiscale behandeling genieten die van 
toepassing is op donaties aan een politieke 
partij of politieke stichting die haar zetel in 
de lidstaat heeft waar de donateur 
belastingplichtig is, indien de relevante 
belastingautoriteiten in de lidstaat in 
kwestie dit beslissen;

Or. en

Motivering

Het fiscaal statuut van Europese politieke partijen en stichtingen en van hun donaties dient te 
worden bepaald door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat, in overeenstemming met de 
relevante bestaande nationale wetgeving. Het is juridisch aanvechtbaar en waarschijnlijk in 
tegenspraak met de bepalingen van de Verdragen om te besluiten over belastingskwesties 
binnen het toepassingsgebied van een verordening in het kader van de gewone 
wetgevingsprocedure.
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Amendement 28
George Lyon

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die aan een Europese 
politieke partij of Europese politieke 
stichting een al dan niet 
grensoverschrijdende donatie geeft, geniet
de fiscale behandeling die van toepassing 
is op donaties aan een politieke partij of 
politieke stichting die haar zetel in de 
lidstaat heeft waar de donateur 
belastingplichtig is.

2. Onverminderd de bestaande nationale 
drempels en de autonomie van de 
belastingwetgeving van de lidstaten, 
geniet een natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die aan een Europese 
politieke partij of Europese politieke 
stichting een al dan niet 
grensoverschrijdende donatie geeft, de 
fiscale behandeling die van toepassing is 
op donaties aan een politieke partij of 
politieke stichting die haar zetel in de 
lidstaat heeft waar de donateur 
belastingplichtig is.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt getracht het toepassingsgebied van de onderhavige verordening -
onduidelijk in het Commissievoorstel - te verduidelijken.

Amendement 29
Richard Ashworth
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de toepassing van de leden 1 en 2 
worden de Europese politieke partij en de 
Europese politieke stichting aangemerkt 
als gelijkwaardig aan een politieke partij, 
respectievelijk een politieke stichting die 
krachtens het recht van de betrokken 
lidstaten is opgericht.

Schrappen
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Or. en

Amendement 30
Ingeborg Gräßle

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Financiering van Europese politieke 
partijen en Europese politieke stichtingen 
uit de algemene begroting van de Europese 
Unie of enige andere bron mag niet worden 
gebruikt voor het financieren van 
nationale, regionale of lokale campagnes 
voor referenda.

3. Financiering van Europese politieke 
partijen en Europese politieke stichtingen 
uit de algemene begroting van de Europese 
Unie of enige andere bron mag niet worden 
gebruikt voor het financieren van 
nationale, regionale of lokale campagnes 
voor referenda, behalve wanneer deze 
referenda betrekking hebben op 
regelgeving van de Europese Unie of 
wanneer een referendum rechtstreeks 
betrekking heeft op de werking van een 
instelling van de Europese Unie.

Or. de

Motivering

Met dit amendement wordt een oproep van het Parlement in het kader van zijn resolutie van 6 
april 2011 over de toepassing van Verordening (EG) nr. 2004/2003 (paragraaf 25) herhaald.

Amendement 31
Helga Trüpel
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Ten laatste binnen zes maanden na 
afsluiting van het begrotingsjaar dienen de 
Europese politieke partijen en Europese 
politieke stichtingen bij het register en de 
bevoegde nationale autoriteiten in de 

1. Ten laatste binnen vier maanden na 
afsluiting van het begrotingsjaar dienen de 
Europese politieke partijen en Europese 
politieke stichtingen bij het register en de 
bevoegde nationale autoriteiten in de 
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lidstaten de volgende documenten in: lidstaten de volgende documenten in:

Or. en

Motivering

Met name in een verkiezingsjaar is de tijdige beschikbaarheid van informatie voor kiezers 
bijzonder belangrijk. Bijgevolg dienen de termijnen voor verslaglegging te worden ingekort.

Amendement 32
George Lyon

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De op grond van dit artikel opgelegde 
sancties gelden voor alle Europese 
politieke partijen en Europese politieke 
stichtingen, ongeacht of zij financiële 
middelen uit de begroting van de Unie 
ontvangen. De verantwoordelijke 
ordonnateur kan overeenkomstig artikel 
[96(2)] van het Financieel Reglement en 
artikel [145] van de 
uitvoeringsvoorschriften administratieve 
en/of financiële sancties opleggen aan een 
Europese politieke partij of een Europese 
politieke stichting die verkeert in een in 
artikel [96(1)] van het Financieel 
Reglement bedoelde situatie en waarop de 
bovenstaande leden niet van toepassing 
zijn.

7. De op grond van dit artikel opgelegde 
sancties gelden voor alle Europese 
politieke partijen en Europese politieke 
stichtingen die erkend zijn overeenkomstig 
de bepalingen van deze verordening, 
ongeacht of zij een verzoek hebben 
ingediend om financiële middelen uit de 
begroting van de Unie te ontvangen. De 
aanbestedende dienst kan overeenkomstig 
artikel 109, lid 2, van het Financieel 
Reglement en artikel [145] van de 
uitvoeringsvoorschriften administratieve 
en/of financiële sancties opleggen aan een 
Europese politieke partij of een Europese 
politieke stichting die verkeert in een in 
artikel 109, lid 1, van het Financieel 
Reglement bedoelde situatie en waarop de 
bovenstaande leden niet van toepassing 
zijn.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking. Een partij of stichting is nog steeds onderworpen aan de regels inzake de 
transparantie van donaties, zelfs wanneer ze nog geen aanvraag heeft ingediend om 
financiële middelen uit de begroting van de Unie te ontvangen bovenop haar eigen middelen.
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Amendement 33
Ingeborg Gräßle

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het register publiceert op een speciaal 
daartoe gecreëerde website:

1. Uiterlijk vier weken na de datum van 
bekendmaking of nadat het Europees 
Parlement zijn besluit heeft genomen, 
publiceert het register op een speciaal 
daartoe gecreëerde website: 

Or. de

Motivering

De termijn van één maand voor publicatie op de website dient te gelden voor iedere soort van 
informatie, in plaats van enkel betrekking te hebben op de onder punten a) en b) opgenomen 
details.

Amendement 34
Ingeborg Gräßle

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de namen en statuten van alle 
geregistreerde Europese politieke partijen 
en Europese politieke stichtingen, samen 
met de overeenkomstig artikel 6, lid 3, bij 
het verzoek om registratie ingediende 
documenten, uiterlijk vier weken nadat het 
Europees Parlement zijn besluit heeft 
genomen, en de nadien krachtens artikel 6, 
leden 6 en 7, aan het Europees Parlement 
meegedeelde wijzigingen,

(a) de namen en statuten van alle 
geregistreerde Europese politieke partijen 
en Europese politieke stichtingen, samen 
met de overeenkomstig artikel 6, lid 3, bij 
het verzoek om registratie ingediende 
documenten, en de nadien krachtens artikel 
6, leden 6 en 7, aan het Europees 
Parlement meegedeelde wijzigingen,

Or. de

Motivering

Technische wijziging die nodig is door het amendement op de inleidende formule van artikel 
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24, lid 1.

Amendement 35
Ingeborg Gräßle

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een lijst van de verzoeken die niet zijn 
ingewilligd, samen met de overeenkomstig 
artikel 6, lid 3, bij het verzoek om 
registratie ingediende documenten en de 
redenen van de weigering, uiterlijk vier 
weken nadat het Europees Parlement een 
besluit heeft genomen,

(b) een lijst van de verzoeken die niet zijn 
ingewilligd, samen met de overeenkomstig 
artikel 6, lid 3, bij het verzoek om 
registratie ingediende documenten en de 
redenen van de weigering,

Or. de

Motivering

Technische wijziging die nodig is door het amendement op de inleidende formule van artikel 
24, lid 1.

Amendement 36
Helga Trüpel
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de in artikel 19, lid 1, bedoelde 
jaarrekeningen en externe-auditverslagen 
alsook, voor Europese politieke 
stichtingen, de eindverslagen over de 
uitvoering van de werkprogramma's,

(d) de in artikel 19, lid 1, bedoelde 
jaarrekeningen en externe-auditverslagen 
alsook, voor Europese politieke 
stichtingen, de eindverslagen over de 
uitvoering van de werkprogramma's; deze 
informatie wordt ten laatste zes weken na 
ontvangst ervan gepubliceerd, waarbij alle 
financiële informatie in vergelijkbare, 
tabelvormige formaten wordt verstrekt, 
eveneens als open gegevens,
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Or. en

Amendement 37
Helga Trüpel
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de overeenkomstig artikel 15, leden 2 
tot en met 4, door de Europese politieke 
partijen en Europese politieke stichtingen 
gemelde namen van donateurs en hun 
donaties, met uitzondering van donaties 
van natuurlijke personen met een maximale 
waarde van 1 000 EUR per jaar en per 
donateur, welke worden gemeld als "kleine 
donaties",

(e) de overeenkomstig artikel 15, leden 2 
tot en met 4, door de Europese politieke 
partijen en Europese politieke stichtingen 
gemelde namen van donateurs en hun 
donaties, met uitzondering van donaties 
van natuurlijke personen met een maximale 
waarde van 1 000 EUR per jaar en per 
donateur, welke worden gemeld als "kleine 
donaties"; deze informatie wordt ten 
laatste zes weken na ontvangst ervan 
gepubliceerd, waarbij alle financiële 
informatie in vergelijkbare, tabelvormige 
formaten wordt verstrekt, eveneens als 
open gegevens,

Or. en

Amendement 38
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement en het in 
artikel 7, lid 2, bedoelde comité zien erop 
toe dat de persoonsgegevens die zij op 
grond van deze verordening verzamelen, 
uitsluitend worden gebruikt om te 
waarborgen dat de financiering van 
Europese politieke partijen en Europese 
politieke stichtingen en het lidmaatschap 

3. Het Europees Parlement, de Commissie
en het in artikel 7, lid 2, bedoelde comité 
zien erop toe dat de persoonsgegevens die 
zij op grond van deze verordening 
verzamelen, uitsluitend worden gebruikt 
om te waarborgen dat de financiering van 
Europese politieke partijen en Europese 
politieke stichtingen en het lidmaatschap 
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van Europese politieke partijen wettig, 
regelmatig en transparant zijn. Zij 
vernietigen deze persoonsgegevens 
uiterlijk 24 maanden nadat de relevante 
delen ervan zijn gepubliceerd 
overeenkomstig artikel 24.

van Europese politieke partijen wettig, 
regelmatig en transparant zijn. Zij 
vernietigen deze persoonsgegevens 
uiterlijk 24 maanden nadat de relevante 
delen ervan zijn gepubliceerd 
overeenkomstig artikel 24.

Or. fi

Amendement 39
Ingeborg Gräßle

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement en het in 
artikel 7, lid 2, bedoelde comité zien erop 
toe dat de persoonsgegevens die zij op 
grond van deze verordening verzamelen, 
uitsluitend worden gebruikt om te 
waarborgen dat de financiering van 
Europese politieke partijen en Europese 
politieke stichtingen en het lidmaatschap 
van Europese politieke partijen wettig, 
regelmatig en transparant zijn. Zij 
vernietigen deze persoonsgegevens 
uiterlijk 24 maanden nadat de relevante 
delen ervan zijn gepubliceerd 
overeenkomstig artikel 24.

3. Het Europees Parlement en het in 
artikel 7, lid 2, bedoelde comité zien erop 
toe dat de persoonsgegevens die zij op 
grond van deze verordening verzamelen, 
uitsluitend worden gebruikt om te 
waarborgen dat de financiering van 
Europese politieke partijen en Europese 
politieke stichtingen en het lidmaatschap 
van Europese politieke partijen wettig, 
regelmatig en transparant zijn. Zij 
vernietigen deze persoonsgegevens 
uiterlijk 36 maanden nadat de relevante 
delen ervan zijn gepubliceerd 
overeenkomstig artikel 24.

Or. de

Motivering

Uitgaand van artikel 13 van het Financieel Reglement, biedt het Commissievoorstel een meer 
genereuze "n+2" overdrachtregeling, waarmee de kredieten voor een begrotingsjaar kunnen 
worden gebruikt voor een periode van in totaal drie begrotingsjaren. De termijn voor de 
vernietiging van persoonsgegevens dient dienovereenkomstig te worden verlengd tot 36 
maanden.

Amendement 40
Sari Essayah
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Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Het is de verantwoordelijkheid van de 
Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming erop toe te zien en te 
waarborgen dat het Europees Parlement en 
het in artikel 7, lid 2, bedoelde comité de 
fundamentele rechten en vrijheden van 
natuurlijke personen bij de verwerking van 
persoonsgegevens op grond van deze 
verordening eerbiedigen en beschermen. 
Elke betrokkene kan, onverminderd de 
mogelijkheden van beroep voor de rechter, 
een verzoek indienen bij de Europese 
Toezichthouder voor gegevensbescherming 
indien hij van oordeel is dat zijn recht op 
bescherming van zijn persoonsgegevens 
door de verwerking van die gegevens door 
het Europees Parlement of het comité is 
geschonden.

7. Het is de verantwoordelijkheid van de 
Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming erop toe te zien en te 
waarborgen dat het Europees Parlement, de 
Commissie en het in artikel 7, lid 2, 
bedoelde comité de fundamentele rechten 
en vrijheden van natuurlijke personen bij 
de verwerking van persoonsgegevens op 
grond van deze verordening eerbiedigen en 
beschermen. Elke betrokkene kan, 
onverminderd de mogelijkheden van 
beroep voor de rechter, een verzoek 
indienen bij de Europese Toezichthouder 
voor gegevensbescherming indien hij van 
oordeel is dat zijn recht op bescherming
van zijn persoonsgegevens door de 
verwerking van die gegevens door het 
Europees Parlement of het comité is 
geschonden.

Or. fi

Amendement 41
George Lyon

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees Parlement voorziet in 
administratieve beroepsprocedures met 
betrekking tot besluiten die verband 
houden met de registratie van statuten, 
financiering of sancties.

1. Het Europees Parlement voorziet in 
snelle en transparante administratieve 
beroepsprocedures met betrekking tot 
besluiten die verband houden met de 
registratie van statuten, financiering of 
sancties.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt getracht te verduidelijken dat robuuste en passende 
administratieve beroepsprocedures nodig zijn, gelet op de mogelijke sancties.
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