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Poprawka 6
George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Należy określić procedury, jakich 
europejskie partie polityczne i powiązane z 
nimi europejskie fundacje polityczne 
muszą dopełnić, aby otrzymać europejski 
status prawny na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, oraz procedury i kryteria, 
jakich należy przestrzegać, podejmując 
decyzję o przyznaniu takiego 
europejskiego statusu prawnego. 
Konieczne jest także określenie procedur 
obowiązujących w przypadkach, gdy
europejska partia polityczna lub europejska 
fundacja polityczna traci swój europejski 
status prawny lub zrzeka się go.

(8) Należy określić procedury, jakich 
europejskie partie polityczne i powiązane z 
nimi europejskie fundacje polityczne 
muszą dopełnić, aby otrzymać europejski 
status prawny na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, oraz procedury i kryteria, 
jakich należy przestrzegać, podejmując 
decyzję o przyznaniu takiego 
europejskiego statusu prawnego. 
Konieczne jest także określenie 
bezstronnych i przejrzystych procedur 
obowiązujących w przypadkach, gdy 
europejska partia polityczna lub europejska 
fundacja polityczna traci swój europejski 
status prawny lub zrzeka się go.

Or. en

Poprawka 7
Ingeborg Gräßle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Członkostwo w europejskiej partii 
politycznej oraz udział w jej działaniach 
politycznych to uczestnictwo w 
działalności stowarzyszeniowej, którą z 
zasady należy traktować nie jak usługę, za 
którą przysługuje wynagrodzenie, lecz jak 
zaangażowanie o charakterze 
honorowym. W związku z tym czynności 
wykonywanych przez honorowych 
asystentów wyborczych nie należy 
traktować jako darowizn w rozumieniu 
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niniejszego rozporządzenia.

Or. de

Uzasadnienie

Niniejszy punkt preambuły wyjaśnia zmiany w art. 2 pkt 7.

Poprawka 8
George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 6 – przypis 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18. W dniu przyjęcia niniejszego wniosku 
kolegium komisarzy przyjmie także 
dokument roboczy Komisji dotyczący 
wniosku w sprawie zmiany rozporządzenia 
finansowego poprzez wprowadzenie 
nowego tytułu dotyczącego finansowania 
europejskich partii politycznych w drodze 
wkładów. Wprowadzenie „wkładów” na 
rzecz europejskich partii politycznych 
zostanie potwierdzone po przyjęciu tego 
wniosku przez współustawodawców.

18. W dniu przyjęcia niniejszego wniosku 
kolegium komisarzy przyjmie także 
dokument roboczy Komisji dotyczący 
wniosku w sprawie zmiany rozporządzenia 
finansowego poprzez wprowadzenie 
nowego tytułu dotyczącego finansowania 
europejskich partii politycznych w drodze 
wkładów. Wprowadzenie „wkładów” na 
rzecz europejskich partii politycznych 
zostanie potwierdzone po przyjęciu tego 
wniosku przez współustawodawców, przy 
zapewnieniu spójności i jasności definicji 
w obu wnioskach.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie to jest potrzebne, aby zapewnić zwrócenie uwagi na zależność pomiędzy 
obydwoma wnioskami.

Poprawka 9
Ingeborg Gräßle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) „darowizna” oznacza przekazane środki 
pieniężne i inne darowizny rzeczowe 
(towary lub usługi), które stanowią korzyść 
ekonomiczną dla danej europejskiej partii 
politycznej lub europejskiej fundacji 
politycznej.

(7) „darowizna” oznacza przekazane środki 
pieniężne i inne darowizny rzeczowe 
(towary lub usługi), które stanowią korzyść 
ekonomiczną dla danej europejskiej partii 
politycznej lub europejskiej fundacji 
politycznej; określenie to nie obejmuje 
czynności wykonywanych przez 
honorowych asystentów wyborczych.

Or. de

Uzasadnienie

Zob. punkt preambuły 15a (nowy).

Poprawka 10
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jest reprezentowany, w co najmniej 
jednej czwartej państw członkowskich, 
przez członków Parlamentu Europejskiego 
lub w parlamentach narodowych, 
regionalnych lub zgromadzeniach 
regionalnych;

b) jest reprezentowany, w co najmniej 
jednej czwartej państw członkowskich, 
przez członków Parlamentu Europejskiego 
lub, za pośrednictwem wchodzących w
jego skład partii politycznych, w 
parlamentach narodowych, regionalnych 
lub zgromadzeniach regionalnych;

Or. fi

Poprawka 11
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b) – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

lub otrzymał, w co najmniej jednej 
czwartej państw członkowskich, co 
najmniej trzy procent głosów oddanych w 
każdym z tych państw członkowskich 
podczas ostatnich wyborów do 
Parlamentu Europejskiego;

skreślony

Or. fi

Poprawka 12
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Na wniosek jednej czwartej swoich 
członków, reprezentujących co najmniej 
trzy grupy polityczne w Parlamencie 
Europejskim, Parlament Europejski 
decyduje większością głosów swoich 
członków, czy europejska partia polityczna 
nadal spełnia warunek określony w art. 3 
ust. 1 lit. c), a europejska fundacja 
polityczna – warunek z art. 3 ust. 2 lit. c).

Komisja może zdecydować, czy europejska 
partia polityczna nadal spełnia warunek 
określony w art. 3 ust. 1 lit. c), a 
europejska fundacja polityczna – warunek 
z art. 3 ust. 2 lit. c).

Or. fi

Poprawka 13
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Przed podjęciem decyzji Parlament 
Europejski wysłuchuje przedstawicieli 
danej europejskiej partii politycznej lub 
europejskiej fundacji politycznej i zwraca 

Przed podjęciem decyzji Komisja 
wysłuchuje przedstawicieli danej 
europejskiej partii politycznej lub 
europejskiej fundacji politycznej i zwraca 
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się do komitetu złożonego z niezależnych 
wybitnych osobistości o wydanie opinii na 
ten temat w rozsądnym czasie.

się do komitetu złożonego z niezależnych 
wybitnych osobistości o wydanie opinii na 
ten temat w rozsądnym czasie.

Or. fi

Poprawka 14
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każda osoba fizyczna lub prawna może 
w każdej chwili wystąpić z uzasadnionym 
wnioskiem do Parlamentu Europejskiego
o sprawdzenie, czy nadal spełnione są 
jeden lub kilka warunków i wymogów, o 
których mowa w ust. 1. Naruszenie przez 
europejską partię polityczną, w tym jej 
członków, lub europejską fundację 
polityczną wartości, na których opiera się 
Unia, można ustalić jedynie zgodnie z ust. 
2.

3. Każda osoba fizyczna lub prawna może 
w każdej chwili wystąpić z uzasadnionym 
wnioskiem do Komisji o sprawdzenie, czy 
nadal spełnione są jeden lub kilka 
warunków i wymogów, o których mowa w 
ust. 1. Naruszenie przez europejską partię 
polityczną, w tym jej członków, lub 
europejską fundację polityczną wartości, 
na których opiera się Unia, można ustalić 
jedynie zgodnie z ust. 2.

Or. fi

Poprawka 15
George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Europejskie partie polityczne i europejskie 
fundacje polityczne mają pełne uznanie 
prawne i pełną zdolność prawną we 
wszystkich państwach członkowskich.

Europejskie partie polityczne i europejskie 
fundacje polityczne mają pełne uznanie 
prawne i pełną zdolność prawną we 
wszystkich państwach członkowskich 
zgodnie z prawem obowiązującym w tych 
państwach członkowskich oraz bez 
uszczerbku dla niego.
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Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest wyjaśnienie zakresu niniejszego rozporządzenia, który jest 
niejasny w tekście Komisji.

Poprawka 16
George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W odniesieniu do kwestii 
nieuregulowanych niniejszym 
rozporządzeniem lub, w przypadku gdy są 
one w nim uregulowane częściowo, w 
odniesieniu do tych aspektów, których ono 
nie obejmuje, europejskie partie polityczne 
i europejskie fundacje polityczne podlegają 
krajowym przepisom prawa państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się ich 
siedziba, mającym zastosowanie do formy 
prawnej wskazanej w statutach partii lub 
fundacji. Działania prowadzone przez 
europejskie partie polityczne i europejskie 
fundacje polityczne w innych państwach 
członkowskich podlegają odnośnym 
krajowym przepisom tych państw 
członkowskich.

2. W odniesieniu do kwestii 
nieuregulowanych wyraźnie niniejszym 
rozporządzeniem europejskie partie 
polityczne i europejskie fundacje 
polityczne podlegają krajowym przepisom 
prawa państwa członkowskiego, w którym 
znajduje się ich siedziba, mającym 
zastosowanie do formy prawnej wskazanej 
w statutach partii lub fundacji. Działania 
prowadzone przez europejskie partie 
polityczne i europejskie fundacje 
polityczne w innych państwach 
członkowskich podlegają odnośnym 
krajowym przepisom tych państw 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest wyjaśnienie zakresu niniejszego rozporządzenia, który jest 
niejasny w tekście Komisji.

Poprawka 17
George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) organ zarządzający podejmuje decyzję o 
przekształceniu europejskiej partii 
politycznej lub europejskiej fundacji 
politycznej w podmiot prawny uznany w 
porządku prawnym państwa 
członkowskiego,

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten jest zbędny biorąc pod uwagę, że w art. 9 gwarantuje uznanie prawne i zdolność 
we wszystkich państwach członkowskich, a także biorąc pod uwagę, że art. 4 ust. 1 lit. c) 
wprowadza wymóg, by partia polityczna szczegółowo określiła „formę prawną partii, uznaną 
w porządku prawnym państwa członkowskiego, w którym znajduje się jej siedziba.” 
Identyczny wymóg istnieje w odniesieniu do fundacji politycznych (art. 5 ust. 1 lit. c)).

Poprawka 18
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Parlament Europejski przyjmuje decyzję 
o utracie europejskiego statusu prawnego i 
usunięciu z rejestru.

2. Parlament Europejski przyjmuje na 
wniosek Komisji decyzję o utracie 
europejskiego statusu prawnego i usunięciu 
z rejestru.

Or. fi

Poprawka 19
George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy europejska partia 3. W przypadku gdy europejska partia 
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polityczna lub europejska fundacja 
polityczna znajduje się w jednej z sytuacji 
przewidzianych w ust. 1 lit. a), b) lub c), 
wycofuje się wszelkie obowiązujące 
decyzje dotyczące finansowania unijnego 
przyznanego na mocy niniejszego 
rozporządzenia i rozwiązuje się wszelkie 
obowiązujące umowy dotyczące takiego 
finansowania, a wszelkie niewykorzystane 
środki z finansowania unijnego, w tym 
niewykorzystane środki unijne z 
poprzednich lat, podlegają zwrotowi.

polityczna lub europejska fundacja 
polityczna znajduje się w jednej z sytuacji 
przewidzianych w ust. 1 lit. a), b) lub c), 
wycofuje się wszelkie obowiązujące 
decyzje dotyczące finansowania unijnego 
przyznanego na mocy niniejszego 
rozporządzenia i rozwiązuje się wszelkie 
obowiązujące umowy dotyczące takiego 
finansowania, a wszelkie niewykorzystane 
środki z finansowania unijnego, w tym 
niewykorzystane środki unijne z 
poprzednich lat, podlegają zwrotowi
zgodnie z odnośnymi przepisami 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 
966/2912 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 25 października 2012 r. w 
sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii1

(rozporządzenie finansowe).
_____________
1 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie to jest potrzebne, aby zapewnić zwrócenie uwagi na zależność pomiędzy 
obydwoma wnioskami.

Poprawka 20
Richard Ashworth
w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wkłady finansowe lub dotacje z budżetu 
ogólnego Unii Europejskiej nie mogą 
przekroczyć 90% rocznych, podlegających 
zwrotowi wydatków europejskiej partii 
politycznej i 95% rocznych kosztów 
kwalifikowalnych wskazanych w budżecie 
europejskiej fundacji politycznej. 

4. Wkłady finansowe lub dotacje z budżetu 
ogólnego Unii Europejskiej nie mogą 
przekroczyć 85% rocznych, podlegających 
zwrotowi wydatków europejskiej partii 
politycznej i 85% rocznych kosztów 
kwalifikowalnych wskazanych w budżecie 
europejskiej fundacji politycznej. 
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Europejskie partie polityczne mogą 
wykorzystać wszelką niewykorzystaną 
część przyznanego wkładu UE na pokrycie 
podlegających zwrotowi wydatków w 
ciągu następnych dwóch lat budżetowych 
od jego przyznania. Kwoty 
niewykorzystane po upływie tych dwóch 
lat budżetowych podlegają zwrotowi 
zgodnie z rozporządzeniem finansowym.

Europejskie partie polityczne mogą 
wykorzystać wszelką niewykorzystaną 
część przyznanego wkładu UE na pokrycie 
podlegających zwrotowi wydatków w 
ciągu następnych dwóch lat budżetowych 
od jego przyznania. Kwoty 
niewykorzystane po upływie tych dwóch 
lat budżetowych podlegają zwrotowi 
zgodnie z rozporządzeniem finansowym.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z celem ograniczenia zależności od finansowania unijnego i zachęcania do tworzenia 
zasobów własnych, przy jednoczesnym ułatwianiu własności, a co za tym idzie, lepszego 
zarządzania funduszami, wskaźnik współfinansowania powinien wynosić 85% zarówno dla 
partii jak i fundacji politycznych.

Poprawka 21
Helga Trüpel
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Pojedyncze darowizny, których wartość 
przekracza 12 000 EUR, przyjęte przez 
europejskie partie polityczne i europejskie 
fundacje polityczne, są niezwłocznie 
zgłaszane Parlamentowi Europejskiemu na 
piśmie i zgodnie z przepisami ust. 2.

4. Pojedyncze darowizny, których wartość 
przekracza 2.000 EUR, przyjęte przez 
europejskie partie polityczne i europejskie 
fundacje polityczne, są niezwłocznie 
zgłaszane Parlamentowi Europejskiemu na 
piśmie i zgodnie z przepisami ust. 2.

Or. en

Poprawka 22
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) darowizn od przedsiębiorstw, na które 
organy publiczne mogą wywierać 
bezpośrednio lub pośrednio dominujący 
wpływ z tytułu własności, udziału 
finansowego lub zasad, które nimi rządzą;

c) darowizn od przedsiębiorstw, na które 
organy publiczne mogą wywierać 
bezpośrednio lub pośrednio dominujący 
wpływ z tytułu własności, udziału 
finansowego lub zasad, które rządzą 
danym przedsiębiorstwem;

Or. fi

Poprawka 23
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) darowizn od organów publicznych 
z państw trzecich, w tym od 
przedsiębiorstw, na które organy publiczne 
mogą wywierać bezpośrednio lub 
pośrednio dominujący wpływ z tytułu 
własności, udziału finansowego lub zasad, 
które nimi rządzą.

d) darowizn od organów publicznych 
z państw trzecich, w tym od 
przedsiębiorstw, na które organy publiczne 
mogą wywierać bezpośrednio lub 
pośrednio dominujący wpływ z tytułu 
własności, udziału finansowego lub zasad, 
które rządzą danym przedsiębiorstwem.

Or. fi

Poprawka 24
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Dopuszcza się przekazywanie składek 
na rzecz europejskiej partii politycznej 
przez jej członków. Składki te nie 
przekraczają 40% rocznego budżetu 
europejskiej partii politycznej.

7. Dopuszcza się przekazywanie składek 
na rzecz europejskiej partii politycznej 
przez jej członków. Składki te nie 
przekraczają 90% rocznego budżetu 
europejskiej partii politycznej.
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Or. fi

Poprawka 25
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Dopuszcza się przekazywanie wkładów 
na rzecz europejskiej fundacji politycznej 
przez jej członków oraz europejskie partie 
polityczne. Wkłady te nie przekraczają 
40% rocznego budżetu europejskiej 
fundacji politycznej i nie mogą pochodzić 
ze środków, które europejska partia 
polityczna otrzymała na mocy niniejszego 
rozporządzenia z budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej.

8. Dopuszcza się przekazywanie wkładów 
na rzecz europejskiej fundacji politycznej 
przez jej członków oraz europejskie partie 
polityczne. Wkłady te nie przekraczają 
90% rocznego budżetu europejskiej 
fundacji politycznej i nie mogą pochodzić 
ze środków, które europejska partia 
polityczna otrzymała na mocy niniejszego 
rozporządzenia z budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej.

Or. fi

Poprawka 26
Richard Ashworth
w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każda europejska partia polityczna lub 
europejska fundacja polityczna, która 
otrzymuje darowiznę w obrębie granic 
państwa lub spoza nich, traktowana jest w 
taki sam sposób pod względem 
podatkowym, jak ma to miejsce w 
przypadku darowizn na rzecz partii 
politycznej lub fundacji politycznej, które 
mają swoją siedzibę w tym państwie 
członkowskim.

1. Każda europejska partia polityczna lub 
europejska fundacja polityczna, która 
otrzymuje darowiznę w obrębie granic 
państwa lub spoza nich, może być 
traktowana w taki sam sposób pod 
względem podatkowym, jak ma to miejsce 
w przypadku darowizn na rzecz partii 
politycznej lub fundacji politycznej, które 
mają swoją siedzibę w tym państwie 
członkowskim, jeżeli taką decyzję podejmą 
odnośne władze podatkowe w danym 
państwie członkowskim.
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Or. en

Uzasadnienie

Status podatkowy europejskich partii i fundacji politycznych oraz darowizn na ich rzecz 
powinien podlegać decyzji właściwych władz państwa członkowskiego, zgodnie z 
obowiązującym ustawodawstwem krajowym regulującym te kwestie. Podejmowanie decyzji w 
sprawach podatkowych w obrębie rozporządzenia na mocy zwykłej procedury ustawodawczej 
jest wątpliwe pod względem prawnym i najprawdopodobniej niezgodne z postanowieniami 
traktatu.

Poprawka 27
Richard Ashworth
w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każda osoba fizyczna lub prawna 
przekazująca darowiznę na rzecz 
europejskiej partii politycznej lub 
europejskiej fundacji politycznej w obrębie 
granic państwa lub spoza nich, traktowana 
jest w taki sam sposób pod względem 
podatkowym, jak ma to miejsce w 
przypadku darowizn na rzecz partii 
politycznej lub fundacji politycznej, które 
mają swoją siedzibę w państwie 
członkowskim, w którym darczyńca jest 
rezydentem do celów podatkowych.

2. Każda osoba fizyczna lub prawna 
przekazująca darowiznę na rzecz 
europejskiej partii politycznej lub 
europejskiej fundacji politycznej w obrębie 
granic państwa lub spoza nich, może być
traktowana w taki sam sposób pod 
względem podatkowym, jak ma to miejsce 
w przypadku darowizn na rzecz partii 
politycznej lub fundacji politycznej, które 
mają swoją siedzibę w państwie 
członkowskim, w którym darczyńca jest 
rezydentem do celów podatkowych, jeżeli 
taką decyzję podejmą odnośne władze 
podatkowe w danym państwie 
członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Status podatkowy europejskich partii i fundacji politycznych oraz darowizn na ich rzecz 
powinien podlegać decyzji właściwych władz państwa członkowskiego, zgodnie z 
obowiązującym ustawodawstwem krajowym regulującym te kwestie. Podejmowanie decyzji w 
sprawach podatkowych w obrębie rozporządzenia na mocy zwykłej procedury ustawodawczej 
jest wątpliwe pod względem prawnym i najprawdopodobniej niezgodne z postanowieniami 
traktatu.
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Poprawka 28
George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każda osoba fizyczna lub prawna 
przekazująca darowiznę na rzecz 
europejskiej partii politycznej lub 
europejskiej fundacji politycznej w obrębie 
granic państwa lub spoza nich, traktowana 
jest w taki sam sposób pod względem 
podatkowym, jak ma to miejsce w 
przypadku darowizn na rzecz partii 
politycznej lub fundacji politycznej, które 
mają swoją siedzibę w państwie 
członkowskim, w którym darczyńca jest 
rezydentem do celów podatkowych.

2. Bez uszczerbku dla obowiązujących 
krajowych wartości dopuszczalnych oraz 
dla autonomii prawa podatkowego 
państwa członkowskiego każda osoba 
fizyczna lub prawna przekazująca 
darowiznę na rzecz europejskiej partii 
politycznej lub europejskiej fundacji 
politycznej w obrębie granic państwa lub 
spoza nich, traktowana jest w taki sam 
sposób pod względem podatkowym, jak 
ma to miejsce w przypadku darowizn na 
rzecz partii politycznej lub fundacji 
politycznej, które mają swoją siedzibę w 
państwie członkowskim, w którym 
darczyńca jest rezydentem do celów 
podatkowych.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest wyjaśnienie zakresu niniejszego rozporządzenia, który jest 
niejasny w tekście Komisji.

Poprawka 29
Richard Ashworth
w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do celów ust. 1 i 2 europejską partię 
polityczną i europejską fundację 
polityczną uznaje się za równoważną 

skreślony
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odpowiednio partii politycznej i fundacji 
politycznej utworzonym zgodnie z prawem 
danego państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 30
Ingeborg Gräßle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Finansowania europejskich partii 
politycznych i europejskich fundacji 
politycznych z budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej lub z jakiegokolwiek innego 
źródła nie wykorzystuje się do 
finansowania krajowych, regionalnych lub
lokalnych kampanii referendalnych.

3. Finansowania europejskich partii 
politycznych i europejskich fundacji 
politycznych z budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej lub z jakiegokolwiek innego 
źródła nie wykorzystuje się do 
finansowania krajowych, regionalnych ani
lokalnych kampanii referendalnych, chyba 
że ich przedmiotem jest ustawodawstwo 
Unii Europejskiej lub dotyczą one 
bezpośrednio pracy dowolnego organu 
Unii Europejskiej.

Or. de

Uzasadnienie

W powyższej poprawce uwzględnia się żądanie Parlamentu Europejskiego zawarte w 
rezolucji z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie stosowania rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 
(pkt 25).

Poprawka 31
Helga Trüpel
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie później niż sześć miesięcy od końca 1. Nie później niż cztery miesiące od końca 
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roku budżetowego europejskie partie 
polityczne i europejskie fundacje 
polityczne przekazują do rejestru i 
właściwych organów krajowych w 
państwach członkowskich:

roku budżetowego europejskie partie 
polityczne i europejskie fundacje 
polityczne przekazują do rejestru i 
właściwych organów krajowych w 
państwach członkowskich:

Or. en

Uzasadnienie

Szczególnie w roku, w którym odbywają się wybory, dostępność aktualnych informacji dla 
wyborców ma ogromne znaczenie. Dlatego też terminy składania sprawozdań powinny zostać 
skrócone.

Poprawka 32
George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Sankcje nałożone na podstawie 
niniejszego artykułu stosują się do 
wszystkich europejskich partii 
politycznych i europejskich fundacji 
politycznych, niezależnie od tego, czy
otrzymują one finansowanie unijne. 
Właściwy urzędnik zatwierdzający może 
nałożyć sankcje administracyjne lub 
finansowe zgodnie z art. [96 ust. 2]
rozporządzenia finansowego i art. [145] 
przepisów wykonawczych do tego 
rozporządzenia na jakąkolwiek europejską 
partię polityczną lub europejską fundację 
polityczną, która znajduje się w jednej z 
sytuacji, o których mowa w art. [96 ust. 1]
rozporządzenia finansowego, nie 
uwzględnionych w powyższych akapitach.

7. Sankcje nałożone na podstawie 
niniejszego artykułu stosują się do 
wszystkich europejskich partii 
politycznych i europejskich fundacji
politycznych uznanych zgodnie z 
przepisami niniejszego rozporządzenia, 
niezależnie od tego, czy ubiegały się one o 
finansowanie unijne. Instytucja 
zamawiająca może nałożyć sankcje 
administracyjne lub finansowe zgodnie z 
art. 109 ust. 2 rozporządzenia finansowego 
i art. [145] przepisów wykonawczych do 
tego rozporządzenia na jakąkolwiek 
europejską partię polityczną lub europejską 
fundację polityczną, która znajduje się w 
jednej z sytuacji, o których mowa w art. 
109 ust. 1 rozporządzenia finansowego, 
nieuwzględnionych w powyższych 
akapitach.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy uściślić tekst. Partia lub fundacja polityczna podlega nadal zasadom przejrzystości 
darowizn, nawet jeżeli nie wniosła ona jeszcze o finansowanie unijne w uzupełnieniu środków 
własnych lub nie otrzymała go.

Poprawka 33
Ingeborg Gräßle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rejestr publikuje na utworzonej w tym 
celu stronie internetowej następujące 
informacje:

1. Nie później niż cztery tygodnie po 
przekazaniu przez Parlament Europejski 
lub po podjęciu przezeń decyzji rejestr
publikuje na utworzonej w tym celu stronie 
internetowej następujące informacje:

Or. de

Uzasadnienie

Miesięczny termin publikacji na stronie internetowej powinien obowiązywać nie tylko w 
przypadku informacji wymienionych w lit. a) i b), lecz jednolicie w stosunku do wszystkich 
informacji.

Poprawka 34
Ingeborg Gräßle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nazwy i statuty wszystkich 
zarejestrowanych europejskich partii 
politycznych i europejskich fundacji 
politycznych wraz z dokumentami 
przedłożonymi jako część wniosku o 
rejestrację zgodnie z art. 6 ust. 3,
najpóźniej cztery tygodnie od dnia 
przyjęcia przez Parlament Europejski 
swojej decyzji, a po tym terminie, wszelkie 

a) nazwy i statuty wszystkich 
zarejestrowanych europejskich partii 
politycznych i europejskich fundacji 
politycznych wraz z dokumentami 
przedłożonymi jako część wniosku o 
rejestrację zgodnie z art. 6 ust. 3, a po tym 
terminie wszelkie zmiany zgłoszone 
Parlamentowi Europejskiemu na podstawie 
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zmiany zgłoszone Parlamentowi 
Europejskiemu na podstawie art. 6 ust. 6 i 
7,

art. 6 ust. 6 i 7,

Or. de

Uzasadnienie

Zmiana o charakterze technicznym w związku z poprawką do art. 24 ust. 1 pierwsze zdanie.

Poprawka 35
Ingeborg Gräßle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wykaz wniosków, które nie zostały
zatwierdzone, wraz z dokumentami 
przedłożonymi jako część wniosku o 
rejestrację zgodnie z art. 6 ust. 3 oraz 
uzasadnienie ich odrzucenia, najpóźniej 
cztery tygodnie od dnia przyjęcia przez 
Parlament Europejski swojej decyzji,

b) wykaz wniosków, które nie zostały 
zatwierdzone, wraz z dokumentami 
przedłożonymi jako część wniosku o 
rejestrację zgodnie z art. 6 ust. 3 oraz 
uzasadnienie ich odrzucenia,

Or. de

Uzasadnienie

Zmiana o charakterze technicznym w związku z poprawką do art. 24 ust. 1 pierwsze zdanie.

Poprawka 36
Helga Trüpel
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) roczne sprawozdania finansowe i 
sprawozdania z audytu zewnętrznego, o 
których mowa w art. 19 ust. 1 oraz, w 
przypadku europejskich fundacji 

d) roczne sprawozdania finansowe i 
sprawozdania z audytu zewnętrznego, o 
których mowa w art. 19 ust. 1 oraz, w 
przypadku europejskich fundacji 
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politycznych, sprawozdania końcowe z 
wykonania programów prac,

politycznych, sprawozdania końcowe z 
wykonania programów prac; informacje te 
powinno się podawać do wiadomości 
publicznej najpóźniej w ciągu sześciu 
tygodni od ich otrzymania, wraz ze 
wszelkimi informacjami finansowymi 
przedstawionymi w porównywalnej formie 
tabularycznej i jako dane otwarte,

Or. en

Poprawka 37
Helga Trüpel
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) nazwy/nazwiska darczyńców wraz z 
odnośnymi darowiznami, zgłoszone przez 
europejskie partie polityczne i europejskie 
fundacje polityczne zgodnie z art. 15 ust. 2, 
3 i 4, z wyjątkiem darowizn od osób 
fizycznych, których wartość nie przekracza 
1000 EUR rocznie i na darczyńcę, które 
zgłaszane są jako „drobne darowizny”,

e) nazwy/nazwiska darczyńców wraz z 
odnośnymi darowiznami, zgłoszone przez 
europejskie partie polityczne i europejskie 
fundacje polityczne zgodnie z art. 15 ust. 2, 
3 i 4, z wyjątkiem darowizn od osób 
fizycznych, których wartość nie przekracza 
1000 EUR rocznie i na darczyńcę, które 
zgłaszane są jako „drobne darowizny”; 
informacje te powinno się podawać do 
wiadomości publicznej najpóźniej w ciągu 
sześciu tygodni od ich otrzymania, wraz ze 
wszelkimi informacjami finansowymi 
przedstawionymi w porównywalnej formie 
tabularycznej i jako dane otwarte,

Or. en

Poprawka 38
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Parlament Europejski i komitet, o 
którym mowa w art. 7 ust. 2, dopilnowują, 
aby dane osobowe gromadzone przez nich 
na podstawie niniejszego rozporządzenia 
nie były wykorzystywane do żadnych 
innych celów niż zagwarantowanie 
legalności, prawidłowości i przejrzystości 
finansowania europejskich partii 
politycznych i europejskich fundacji 
politycznych oraz składu europejskich 
partii politycznych. Niszczą oni te dane 
osobowe nie później niż 24 miesiące po 
dniu publikacji odnośnych elementów 
zgodnie z art. 24.

3. Parlament Europejski, Komisja i 
komitet, o którym mowa w art. 7 ust. 2, 
dopilnowują, aby dane osobowe 
gromadzone przez nich na podstawie 
niniejszego rozporządzenia nie były 
wykorzystywane do żadnych innych celów 
niż zagwarantowanie legalności, 
prawidłowości i przejrzystości 
finansowania europejskich partii 
politycznych i europejskich fundacji 
politycznych oraz składu europejskich 
partii politycznych. Niszczą oni te dane 
osobowe nie później niż 24 miesiące po 
dniu publikacji odnośnych elementów 
zgodnie z art. 24.

Or. fi

Poprawka 39
Ingeborg Gräßle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Parlament Europejski i komitet, o 
którym mowa w art. 7 ust. 2, dopilnowują, 
aby dane osobowe gromadzone przez nich 
na podstawie niniejszego rozporządzenia 
nie były wykorzystywane do żadnych 
innych celów niż zagwarantowanie 
legalności, prawidłowości i przejrzystości 
finansowania europejskich partii 
politycznych i europejskich fundacji 
politycznych oraz składu europejskich 
partii politycznych. Niszczą oni te dane 
osobowe nie później niż 24 miesiące po 
dniu publikacji odnośnych elementów 
zgodnie z art. 24.

3. Parlament Europejski i komitet, o 
którym mowa w art. 7 ust. 2, dopilnowują, 
aby dane osobowe gromadzone przez nich 
na podstawie niniejszego rozporządzenia 
nie były wykorzystywane do żadnych 
innych celów niż zagwarantowanie 
legalności, prawidłowości i przejrzystości 
finansowania europejskich partii 
politycznych i europejskich fundacji 
politycznych oraz składu europejskich 
partii politycznych. Niszczą oni te dane 
osobowe nie później niż 36 miesięcy po 
dniu publikacji odnośnych elementów 
zgodnie z art. 24.

Or. de
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Uzasadnienie

Na zasadzie odstępstwa od art. 13 rozporządzenia finansowego we wniosku Komisji 
przewidziano rozszerzone możliwości przenoszenia środków („n+2”) (por. art. 12 ust. 4), 
czego skutkiem jest możliwość korzystania ze środków przewidzianych w budżecie w sumie 
przez okres trzech lat. W związku z tym termin usuwania danych osobowych powinien wynosić 
36 miesięcy.

Poprawka 40
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Europejski Inspektor Ochrony Danych 
jest odpowiedzialny za monitorowanie i 
zapewnienie, aby przetwarzając dane 
osobowe na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, Parlament Europejski i 
komitet, o którym mowa w art. 7 ust. 2, 
przestrzegały i chroniły podstawowe prawa 
i wolności osób fizycznych. Bez 
uszczerbku dla jakiegokolwiek środka 
sądowego, każda osoba, której dane 
dotyczą, może wnieść skargę do 
Europejskiego Inspektora Ochrony 
Danych, jeżeli uważa, że jej prawo do 
ochrony danych osobowych zostało 
naruszone w wyniku przetwarzania tych 
danych przez Parlament Europejski lub 
komitet.

7. Europejski Inspektor Ochrony Danych 
jest odpowiedzialny za monitorowanie i 
zapewnienie, aby przetwarzając dane 
osobowe na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, Parlament Europejski, 
Komisja i komitet, o którym mowa w art. 7 
ust. 2, przestrzegały i chroniły podstawowe 
prawa i wolności osób fizycznych. Bez 
uszczerbku dla jakiegokolwiek środka 
sądowego, każda osoba, której dane 
dotyczą, może wnieść skargę do 
Europejskiego Inspektora Ochrony 
Danych, jeżeli uważa, że jej prawo do 
ochrony danych osobowych zostało 
naruszone w wyniku przetwarzania tych 
danych przez Parlament Europejski lub 
komitet.

Or. fi

Poprawka 41
George Lyon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Parlament Europejski ustanawia 
administracyjne procedury odwoławcze w 
odniesieniu do wszelkich decyzji 
związanych z rejestracją statutu, 

1. Parlament Europejski ustanawia 
sprawne i przejrzyste administracyjne 
procedury odwoławcze w odniesieniu do 
wszelkich decyzji związanych z rejestracją 
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finansowaniem lub sankcjami. statutu, finansowaniem lub sankcjami.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest wzmocnienie zapotrzebowania na silne i właściwe 
administracyjne procedury odwoławcze mając na uwadze potencjalne kary.


