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Ändringsförslag 6
George Lyon

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det bör fastställas hur de europeiska 
politiska partierna och deras stiftelser ska 
kunna erhålla en sådan europeisk rättslig 
ställning som avses i denna förordning, och 
det behövs även bestämmelser om 
förfaranden och kriterier för beslut om att 
bevilja en sådan europeisk rättslig 
ställning. Man bör även fastställa under 
vilka omständigheter europeiska politiska 
partier eller stiftelser kan komma att 
fråntas, förlora eller tvingas avsäga sig sin 
europeiska rättsliga ställning.

(8) Det bör fastställas hur de europeiska 
politiska partierna och deras stiftelser ska 
kunna erhålla en sådan europeisk rättslig 
ställning som avses i denna förordning, och 
det behövs även bestämmelser om 
förfaranden och kriterier för beslut om att 
bevilja en sådan europeisk rättslig 
ställning. Man bör även på ett opartiskt 
och transparent sätt fastställa under vilka 
omständigheter europeiska politiska partier 
eller stiftelser kan komma att fråntas, 
förlora eller tvingas avsäga sig sin 
europeiska rättsliga ställning.

Or. en

Ändringsförslag 7
Ingeborg Gräßle

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Medlemskap i ett europeiskt politiskt 
parti och deltagande i dess politiska 
verksamhet utgör deltagande i 
föreningsliv, vilket i princip inte bör 
betraktas som en tjänst som tillhandahålls 
mot penningersättning utan som 
frivilligarbete. Det arbete som utförs av 
frivilliga valarbetare bör därför inte 
behandlas som donationer enligt denna 
förordning.

Or. de
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Motivering

Skälet ger en förklaring till ändringen av artikel 2.7.

Ändringsförslag 8
George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 6 – fotnot 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18. När det föreliggande förslaget antas 
kommer kommissionens kollegium 
samtidigt att anta ett arbetsdokument från 
kommissionen om ett förslag till ändring 
av budgetförordningen genom vilket en ny 
avdelning införs avseende finansieringen 
av europeiska politiska partier genom 
anslag. Införandet av anslag till europeiska 
politiska partier bör bekräftas när det 
senare förslaget antagits av 
medlagstiftarna.

18. När det föreliggande förslaget antas 
kommer kommissionens kollegium 
samtidigt att anta ett arbetsdokument från 
kommissionen om ett förslag till ändring 
av budgetförordningen genom vilket en ny 
avdelning införs avseende finansieringen 
av europeiska politiska partier genom 
anslag. Införandet av anslag till europeiska 
politiska partier bör bekräftas när det 
senare förslaget antagits av medlagstiftarna 
på ett sådant sätt att man säkerställer 
konsekvens och tydlighet mellan 
definitionerna i de båda förslagen.

Or. en

Motivering

Detta förtydligande behövs för att se till att tillräcklig uppmärksamhet ägnas åt kopplingen 
mellan de två förslagen.

Ändringsförslag 9
Ingeborg Gräßle

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) donation: gåvor av kontanter eller in 
natura (varor eller tjänster) som medför en 
ekonomisk fördel för ett europeiskt 
politiskt parti eller en europeisk politisk 

(7) donation: gåvor av kontanter eller in 
natura (varor eller tjänster) som medför en 
ekonomisk fördel för ett europeiskt 
politiskt parti eller en europeisk politisk 
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stiftelse. stiftelse, med undantag för frivilliga 
valarbetares aktiviteter.

Or. de

Motivering

Se skäl 15a (nytt).

Ändringsförslag 10
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den företräds av ledamöter i 
Europaparlamentet eller i de nationella 
eller regionala parlamenten eller regionala 
församlingarna, i åtminstone en fjärdedel 
av medlemsstaterna, eller

(b) Den företräds av ledamöter i 
Europaparlamentet eller, via sina 
medlemspartier, i de nationella eller 
regionala parlamenten eller regionala 
församlingarna, i åtminstone en fjärdedel 
av medlemsstaterna, eller

Or. fi

Ändringsförslag 11
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

har i åtminstone en fjärdedel av 
medlemsstaterna erhållit minst tre procent 
av rösterna i var och en av dessa 
medlemsstater i de senaste valen till 
Europaparlamentet.

utgår

Or. fi
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Ändringsförslag 12
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om minst en fjärdedel av ledamöterna 
med företrädare från minst tre politiska 
grupperingar i Europaparlamentet begär 
det, ska Europaparlamentet fatta
majoritetsbeslut om huruvida villkoren i 
artikel 3.1 c för europeiska politiska partier 
och villkoren i artikel 3.2 c för europeiska 
politiska stiftelser fortsättningsvis är 
uppfyllda.

2. Kommissionen ska fatta beslut om 
huruvida villkoren i artikel 3.1 c för 
europeiska politiska partier och villkoren i 
artikel 3.2 c för europeiska politiska 
stiftelser fortsättningsvis är uppfyllda.

Or. fi

Ändringsförslag 13
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan Europaparlamentet fattar sitt beslut 
ska det höra företrädarna för det europeiska 
politiska parti eller den europeiska 
politiska stiftelse som berörs och begära att 
en kommitté bestående av oavhängiga 
personer yttrar sig i frågan inom rimlig tid.

Innan kommissionen fattar sitt beslut ska 
det höra företrädarna för det europeiska 
politiska parti eller den europeiska 
politiska stiftelse som berörs och begära att 
en kommitté bestående av oavhängiga 
personer yttrar sig i frågan inom rimlig tid.

Or. fi

Ändringsförslag 14
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Alla fysiska eller juridiska personer får 
när som helst inge en motiverad begäran 
om att Europaparlamentet ska kontrollera 
om ett eller flera av de villkor och krav 
som avses i punkt 1 är uppfyllda. 
Bedömningar av om ett europeiskt politiskt 
parti, dess ledamöter, eller en europeisk 
politisk stiftelse överträtt Europeiska 
unionens grundläggande värderingar ska 
ske enligt punkt 2.

3. Alla fysiska eller juridiska personer får 
när som helst inge en motiverad begäran 
om att kommissionen ska kontrollera om 
ett eller flera av de villkor och krav som 
avses i punkt 1 är uppfyllda. Bedömningar 
av om ett europeiskt politiskt parti, dess 
ledamöter, eller en europeisk politisk 
stiftelse överträtt Europeiska unionens 
grundläggande värderingar ska ske enligt 
punkt 2.

Or. fi

Ändringsförslag 15
George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europeiska politiska partier och europeiska 
politiska stiftelser ska åtnjuta fullständigt 
juridiskt erkännande och ha rättskapacitet i 
alla medlemsstater.

Europeiska politiska partier och europeiska 
politiska stiftelser ska åtnjuta fullständigt 
juridiskt erkännande och ha rättskapacitet i 
alla medlemsstater i enlighet med, och 
utan att det påverkar tillämpningen av, 
gällande lagar i dessa medlemsstater.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att förtydliga denna förordnings tillämpningsområde, vilket inte 
klart framgår av kommissionens text.

Ändringsförslag 16
George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För frågor som inte regleras i denna 
förordning eller frågor som endast delvis 
regleras här ska de europeiska politiska 
partierna och stiftelserna, till de delar som 
inte regleras i denna förordning, lyda under 
den nationella lagstiftning som är 
tillämplig på den associationsform som 
anges i partiets eller stiftelsens stadgar i 
den medlemsstat där de har sitt säte.
Europeiska politiska partiers och stiftelsers 
verksamhet i andra medlemsstater ska lyda 
under gällande nationell lagstiftning i dessa 
medlemsstater.

2. För frågor som inte uttryckligen regleras 
i denna förordning ska de europeiska 
politiska partierna och stiftelserna, till de 
delar som inte regleras i denna förordning, 
lyda under den nationella lagstiftning som 
är tillämplig på den associationsform som 
anges i partiets eller stiftelsens stadgar i 
den medlemsstat där de har sitt säte.
Europeiska politiska partiers och stiftelsers 
verksamhet i andra medlemsstater ska lyda 
under gällande nationell lagstiftning i dessa 
medlemsstater.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att förtydliga denna förordnings tillämpningsområde, vilket inte 
klart framgår av kommissionens text.

Ändringsförslag 17
George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Ledningen beslutar att omvandla det 
europeiska politiska partiet eller den 
europeiska politiska stiftelsen till en 
juridisk person som omfattas av 
medlemsstatens rättsordning.

utgår

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse är överflödig med tanke på att artikel 9 fastställer juridiskt erkännande 
och rättskapacitet i alla medlemsstater och med tanke på att artikel 4.1 c fastställer krav på 
att ett politiskt parti ska ange ”partiets associationsform, enligt rättsordningen i den 
medlemsstat i vilket partiet har sitt säte”. Samma krav gäller för politiska stiftelser 
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(artikel 5.1 c).

Ändringsförslag 18
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europaparlamentet ska anta ett beslut 
om uppsägning av den europeiska rättsliga 
ställningen och avlägsnande ur registret.

2. Europaparlamentet ska på förslag av 
kommissionen anta ett beslut om 
uppsägning av den europeiska rättsliga 
ställningen och avlägsnande ur registret.

Or. fi

Ändringsförslag 19
George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För europeiska politiska partier eller 
europeiska politiska stiftelser som befinner 
sig i någon av de situationer som avses i 
punkt 1 a, b eller c ska gällande beslut om 
EU-finansiering enligt denna förordning 
återkallas, eventuella gällande avtal om 
sådan finansiering sägas upp och 
outnyttjade EU-medel återkrävas, även 
outnyttjade EU-medel från tidigare år.

3. För europeiska politiska partier eller 
europeiska politiska stiftelser som befinner 
sig i någon av de situationer som avses i 
punkt 1 a, b eller c ska gällande beslut om 
EU-finansiering enligt denna förordning 
återkallas, eventuella gällande avtal om 
sådan finansiering sägas upp och 
outnyttjade EU-medel återkrävas, även 
outnyttjade EU-medel från tidigare år, i 
överensstämmelse med relevanta 
bestämmelser i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om 
finansiella regler för unionens allmänna 
budget1 (budgetförordningen).
_____________
1 EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
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Or. en

Motivering

Detta förtydligande behövs för att se till att tillräcklig uppmärksamhet ägnas åt kopplingen 
mellan de två förslagen.

Ändringsförslag 20
Richard Ashworth
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Stöd eller bidrag från Europeiska 
unionens allmänna budget får inte 
överstiga 90 % av ett europeiskt politiskt 
partis årliga ersättningsgilla kostnader och 
95 % av en europeisk politisk stiftelses 
årliga bidragsberättigande kostnader. 
Europeiska politiska partier får använda 
outnyttjade delar av tilldelade EU-medel 
för att täcka ersättningsgilla kostnader 
under två på varandra följande budgetår
efter det att medlen tilldelats. Belopp som 
inte utnyttjats efter två budgetår ska 
återkrävas i enlighet med bestämmelserna i 
budgetförordningen.

4. Stöd eller bidrag från Europeiska 
unionens allmänna budget får inte 
överstiga 85 % av ett europeiskt politiskt 
partis årliga ersättningsgilla kostnader och 
85 % av en europeisk politisk stiftelses 
årliga bidragsberättigande kostnader. 
Europeiska politiska partier får använda 
outnyttjade delar av tilldelade EU-medel 
för att täcka ersättningsgilla kostnader 
under två på varandra följande budgetår 
efter det att medlen tilldelats. Belopp som 
inte utnyttjats efter två budgetår ska 
återkrävas i enlighet med bestämmelserna i 
budgetförordningen.

Or. en

Motivering

I linje med målet att minska utnyttjandet av EU-medel och uppmuntra skapandet av egna 
medel genom att underlätta egenansvar, och därmed bidra till en bättre förvaltning av medel, 
bör samfinansieringsgraden vara 85 procent för både partier och stiftelser.

Ändringsförslag 21
Helga Trüpel
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Enskilda donationer till europeiska 
politiska partier och europeiska politiska 
stiftelser ska omedelbart skriftligen 
anmälas till Europaparlamentet i enlighet 
med punkt 2 om värdet överstiger 
12 000 euro.

4. Enskilda donationer till europeiska 
politiska partier och europeiska politiska 
stiftelser ska omedelbart skriftligen 
anmälas till Europaparlamentet i enlighet 
med punkt 2 om värdet överstiger 
2 000 euro.

Or. en

Ändringsförslag 22
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) donationer från företag över vilka
myndigheterna kan utöva ett direkt eller 
indirekt bestämmande inflytande på grund 
av ägarförhållanden, finansiellt deltagande 
eller de regler som styr företaget, och

(c) donationer från företag över vilka de 
offentliga myndigheterna kan utöva ett 
direkt eller indirekt bestämmande 
inflytande på grund av ägarförhållanden, 
finansiellt deltagande eller regler som styr 
det enskilda företaget,

Or. fi

Ändringsförslag 23
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) donationer från myndigheter i 
tredjeland, inklusive företag över vilka 
myndigheterna kan utöva ett direkt eller 
indirekt bestämmande inflytande på grund 
av ägarförhållanden, finansiellt deltagande 
eller de regler som styr företaget.

(d) donationer från myndigheter i 
tredjeland, inklusive företag över vilka 
myndigheterna kan utöva ett direkt eller 
indirekt bestämmande inflytande på grund 
av ägarförhållanden, finansiellt deltagande 
eller de regler som styr det enskilda
företaget.
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Or. fi

Ändringsförslag 24
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemmar i europeiska politiska 
partier får lämna bidrag till partiet. Dessa 
bidrag får inte överstiga 40 % av partiets 
årsbudget.

7. Medlemmar i europeiska politiska 
partier får lämna bidrag till partiet. Dessa 
bidrag får inte överstiga 90 % av partiets 
årsbudget.

Or. fi

Ändringsförslag 25
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemmar i europeiska politiska 
stiftelser får liksom europeiska politiska 
partier lämna bidrag till stiftelsen. Dessa 
bidrag får inte överstiga 40 % av stiftelsens 
årsbudget och får inte komma från medel 
som beviljats ett europeiskt politiskt parti 
ur Europeiska unionens allmänna budget i 
enlighet med denna förordning.

8. Medlemmar i europeiska politiska 
stiftelser får liksom europeiska politiska 
partier lämna bidrag till stiftelsen. Dessa 
bidrag får inte överstiga 90 % av stiftelsens 
årsbudget och får inte komma från medel 
som beviljats ett europeiskt politiskt parti 
ur Europeiska unionens allmänna budget i 
enlighet med denna förordning.

Or. fi

Ändringsförslag 26
Richard Ashworth
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska politiska partier eller 
europeiska politiska stiftelser som tar emot 
donationer inom landet eller över gränserna 
ska åtnjuta samma skattemässiga 
behandling som donationer till övriga 
politiska partier eller politiska stiftelser 
med säte i den berörda medlemsstaten.

1. Europeiska politiska partier eller 
europeiska politiska stiftelser som tar emot 
donationer inom landet eller över gränserna 
kan få åtnjuta samma skattemässiga 
behandling som donationer till övriga 
politiska partier eller politiska stiftelser 
med säte i den berörda medlemsstaten, om 
de relevanta skattemyndigheterna i den 
berörda medlemsstaten så beslutar.

Or. en

Motivering

Beslut om skattesituationen för europeiska politiska partier och stiftelser samt deras 
donationer bör överlåtas åt medlemsstaternas behöriga myndigheter, i överensstämmelse med 
relevant gällande nationell lagstiftning. Beslut om skattefrågor inom ramen för en förordning 
enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet är rättsligt tvivelaktigt och strider sannolikt mot 
fördragets bestämmelser.

Ändringsförslag 27
Richard Ashworth
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Alla fysiska eller de juridiska personer 
som gör en donation till ett europeiskt 
politiskt parti eller en europeisk politisk 
stiftelse inom landet eller över gränserna 
ska åtnjuta samma skattemässiga 
behandling som vid övriga donationer till 
politiska partier eller politiska stiftelser 
med säte i den medlemsstat där donatorn 
har sin skattemässiga hemvist.

2. Alla fysiska eller de juridiska personer 
som gör en donation till ett europeiskt 
politiskt parti eller en europeisk politisk 
stiftelse inom landet eller över gränserna 
kan få åtnjuta samma skattemässiga 
behandling som vid övriga donationer till 
politiska partier eller politiska stiftelser 
med säte i den medlemsstat där donatorn 
har sin skattemässiga hemvist, om de 
relevanta skattemyndigheterna i den 
berörda medlemsstaten så beslutar.

Or. en
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Motivering

Beslut om skattesituationen för europeiska politiska partier och stiftelser samt deras 
donationer bör överlåtas åt medlemsstaternas behöriga myndigheter, i överensstämmelse med 
relevant gällande nationell lagstiftning. Beslut om skattefrågor inom ramen för en förordning 
enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet är rättsligt tvivelaktigt och strider sannolikt mot 
fördragets bestämmelser.

Ändringsförslag 28
George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Alla fysiska eller de juridiska personer 
som gör en donation till ett europeiskt 
politiskt parti eller en europeisk politisk 
stiftelse inom landet eller över gränserna 
ska åtnjuta samma skattemässiga 
behandling som vid övriga donationer till 
politiska partier eller politiska stiftelser 
med säte i den medlemsstat där donatorn 
har sin skattemässiga hemvist.

2. Utan att tillämpningen av befintliga 
nationella trösklar och den oberoende 
ställningen för medlemsstaternas 
skattelagar påverkas, ska alla fysiska eller 
de juridiska personer som gör en donation 
till ett europeiskt politiskt parti eller en 
europeisk politisk stiftelse inom landet 
eller över gränserna ska åtnjuta samma 
skattemässiga behandling som vid övriga 
donationer till politiska partier eller 
politiska stiftelser med säte i den 
medlemsstat där donatorn har sin 
skattemässiga hemvist.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att förtydliga denna förordnings tillämpningsområde, vilket inte 
klart framgår av kommissionens text.

Ändringsförslag 29
Richard Ashworth
för ECR-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid tillämpningen av punkterna 1 och 2 
är europeiska politiska partier och 
europeiska politiska stiftelser att jämställa 
med sådana politiska partier respektive 
politiska stiftelser som inrättats i enlighet 
med den berörda medlemsstatens 
rättsordning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 30
Ingeborg Gräßle

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Finansiering av europeiska politiska 
partier och europeiska politiska stiftelser ur 
Europeiska unionens allmänna budget eller 
från någon annan källa får inte utnyttjas för 
att finansiera kampanjer i samband med 
nationella, regionala eller lokala 
folkomröstningar.

3. Finansiering av europeiska politiska 
partier och europeiska politiska stiftelser ur 
Europeiska unionens allmänna budget eller 
från någon annan källa får inte utnyttjas för 
att finansiera kampanjer i samband med 
nationella, regionala eller lokala 
folkomröstningar, såvida inte föremålet 
för dessa folkomröstningar är Europeiska 
unionens lagstiftning eller såvida inte en 
folkomröstning direkt rör verksamheten 
inom ett av Europeiska unionens organ.

Or. de

Motivering

Detta ändringsförslag upprepar Europaparlamentets krav i resolutionen av den 6 april 2011 
om tillämpningen av förordning (EG) nr 2004/2003 (punkt 25).

Ändringsförslag 31
Helga Trüpel
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast sex månader efter det att 
budgetåret avslutats ska de europeiska 
politiska partierna och stiftelserna förse 
registret och medlemsstaternas behöriga 
nationella myndigheter med följande:

1. Senast fyra månader efter det att 
budgetåret avslutats ska de europeiska 
politiska partierna och stiftelserna förse 
registret och medlemsstaternas behöriga 
nationella myndigheter med följande:

Or. en

Motivering

Särskilt under ett valår är det ytterst viktigt att röstarna i god tid får tillgång till information.
Tidsfristerna för rapporteringen bör därför förkortas.

Ändringsförslag 32
George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Böter som utkrävs enligt denna artikel 
ska tillämpas på alla europeiska politiska 
partier och europeiska politiska stiftelser, 
oavsett om de mottar EU-finansiering eller 
ej. Den ansvariga utanordnaren får besluta 
om administrativa eller ekonomiska 
påföljder i enlighet med artikel [96.2] i 
budgetförordningen och artikel [145] i dess 
genomförandebestämmelser avseende alla 
europeiska politiska partier eller 
europeiska politiska stiftelser som befinner 
sig i någon av de situationer som avses i 
artikel [96.1] i budgetförordningen och 
som inte omfattas av ovanstående punkter.

7. Böter som utkrävs enligt denna artikel 
ska tillämpas på alla europeiska politiska 
partier och europeiska politiska stiftelser 
vilka erkänts i enlighet med 
bestämmelserna i denna förordning, 
oavsett om de har ansökt om
EU-finansiering eller ej. Den 
upphandlande myndigheten får besluta om 
administrativa eller ekonomiska påföljder i 
enlighet med artikel 109.2
budgetförordningen och artikel [145] i dess 
genomförandebestämmelser avseende alla 
europeiska politiska partier eller 
europeiska politiska stiftelser som befinner 
sig i någon av de situationer som avses i 
artikel 109.1 budgetförordningen och som 
inte omfattas av ovanstående punkter.

Or. en
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Motivering

Texten bör preciseras. Ett parti eller en stiftelse omfattas fortfarande av bestämmelserna om 
transparens när det gäller donationer även om partiet eller stiftelsen inte ännu har ansökt om 
eller erhållit EU-finansiering utöver sina egna medel. 

Ändringsförslag 33
Ingeborg Gräßle

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På en särskilt inrättad webbsida ska 
följande uppgifter ur registret 
offentliggöras:

1. Senast fyra veckor efter datumet för 
inlämnandet eller efter det att 
Europaparlamentet antagit sitt beslut ska 
följande uppgifter ur registret 
offentliggöras på en särskilt inrättad 
webbsida:

Or. de

Motivering

Fristen på en månad för offentliggörande på webbplatsen bör inte gälla endast för uppgifter 
enligt leden a och b utan som en standard för alla typer av uppgifter.

Ändringsförslag 34
Ingeborg Gräßle

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Benämningar på och stadgar för alla 
registrerade europeiska politiska partier 
och europeiska politiska stiftelser, 
tillsammans med de handlingar som 
lämnats in vid ansökan om registrering i 
enlighet med artikel 6.3, senast fyra veckor 
efter det att Europaparlamentet antagit 
sitt beslut samt eventuella därpåföljande 
ändringar som anmälts till 

(a) Benämningar på och stadgar för alla 
registrerade europeiska politiska partier 
och europeiska politiska stiftelser, 
tillsammans med de handlingar som 
lämnats in vid ansökan om registrering i 
enlighet med artikel 6.3samt eventuella 
därpåföljande ändringar som anmälts till 
Europaparlamentet i enlighet med 



PE502.125v01-00 18/22 AM\922851SV.doc

SV

Europaparlamentet i enlighet med 
artikel 6.6 och 6.7.

artikel 6.6 och 6.7.

Or. de

Motivering

Teknisk anpassning till följd av ändringsförslaget till artikel 24.1 första stycket.

Ändringsförslag 35
Ingeborg Gräßle

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En förteckning över ansökningar som 
inte godkänts, tillsammans med de 
handlingar som lämnats in vid ansökan om 
registreringen i enlighet med artikel 6.3, 
samt skälen till avslaget, senast 
fyra veckor efter det att 
Europaparlamentet antagit sitt beslut.

(b) En förteckning över ansökningar som 
inte godkänts, tillsammans med de 
handlingar som lämnats in vid ansökan om 
registreringen i enlighet med artikel 6.3, 
samt skälen till avslaget.

Or. de

Motivering

Teknisk anpassning till följd av ändringsförslaget till artikel 24.1 första stycket.

Ändringsförslag 36
Helga Trüpel
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Den årsredovisning och externa 
revisionsberättelse som avses i artikel 19.1 
samt avseende europeiska politiska 
stiftelser slutrapporten om genomförandet 

(d) Den årsredovisning och externa 
revisionsberättelse som avses i artikel 19.1 
samt avseende europeiska politiska 
stiftelser slutrapporten om genomförandet 
av arbetsprogrammet. Denna information 
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av arbetsprogrammet. ska offentliggöras senast sex veckor efter 
det att den mottagits, och alla finansiella 
uppgifter, även i form av öppna uppgifter, 
ska tillhandahållas på ett jämförbart sätt i 
tabellform.

Or. en

Ändringsförslag 37
Helga Trüpel
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Donatorernas namn och de donationer 
till europeiska politiska partier och 
europeiska politiska stiftelser som anmälts 
i enlighet med artikel 15.2, 15.3 och 15.4, 
med undantag för donationer från fysiska 
personer till ett värde under 1 000 euro per 
år och donator, vilka ska anmälas som 
”mindre donationer”.

(e) Donatorernas namn och de donationer 
till europeiska politiska partier och 
europeiska politiska stiftelser som anmälts 
i enlighet med artikel 15.2, 15.3 och 15.4, 
med undantag för donationer från fysiska 
personer till ett värde under 1 000 euro per 
år och donator, vilka ska anmälas som 
”mindre donationer”. Denna information 
ska offentliggöras senast sex veckor efter 
det att den mottagits, och alla finansiella 
uppgifter, även i form av öppna uppgifter, 
ska tillhandahållas på ett jämförbart sätt i 
tabellform.

Or. en

Ändringsförslag 38
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Europaparlamentet och den kommitté 
som avses i artikel 7.2 ska se till att 
personuppgifter som samlats in i enlighet 

3. Europaparlamentet, kommissionen och 
den kommitté som avses i artikel 7.2 ska se 
till att personuppgifter som samlats in i 
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med den här förordningen inte används för 
några andra syften än att säkerställa att 
finansieringen av de europeiska politiska 
partierna och stiftelserna skett på ett 
lagligt, riktigt och öppet sätt samt för att 
kontrollera partitillhörigheten i de 
europeiska politiska partierna. 
Personuppgifterna ska utplånas senast 
24 månader efter det att de relevanta 
delarna offentliggjorts i enlighet med 
artikel 24.

enlighet med den här förordningen inte 
används för några andra syften än att 
säkerställa att finansieringen av de 
europeiska politiska partierna och 
stiftelserna skett på ett lagligt, riktigt och 
öppet sätt samt för att kontrollera 
partitillhörigheten i de europeiska politiska 
partierna. Personuppgifterna ska utplånas 
senast 24 månader efter det att de relevanta 
delarna offentliggjorts i enlighet med 
artikel 24.

Or. fi

Ändringsförslag 39
Ingeborg Gräßle

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Europaparlamentet och den kommitté 
som avses i artikel 7.2 ska se till att 
personuppgifter som samlats in i enlighet 
med den här förordningen inte används för 
några andra syften än att säkerställa att 
finansieringen av de europeiska politiska 
partierna och stiftelserna skett på ett 
lagligt, riktigt och öppet sätt samt för att 
kontrollera partitillhörigheten i de 
europeiska politiska partierna. 
Personuppgifterna ska utplånas senast 
24 månader efter det att de relevanta 
delarna offentliggjorts i enlighet med 
artikel 24.

3. Europaparlamentet och den kommitté 
som avses i artikel 7.2 ska se till att 
personuppgifter som samlats in i enlighet 
med den här förordningen inte används för 
några andra syften än att säkerställa att 
finansieringen av de europeiska politiska 
partierna och stiftelserna skett på ett 
lagligt, riktigt och öppet sätt samt för att 
kontrollera partitillhörigheten i de 
europeiska politiska partierna. 
Personuppgifterna ska utplånas senast 
36 månader efter det att de relevanta 
delarna offentliggjorts i enlighet med 
artikel 24.

Or. de

Motivering

I kommissionens förslag fastställs, som ett undantag från artikel 13 i budgetförordningen, en 
utökad möjlighet att överföra medel (”n+2”) (se artikel 12.4), som får till följd att medel som 
ställts till förfogande under ett budgetår kan utnyttjas under sammanlagt tre påföljande år.
I gengäld bör fristen för när personuppgifter utplånas uppgå till 36 månader.
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Ändringsförslag 40
Sari Essayah

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Europeiska datatillsynsmannen ska ha 
ansvaret för övervakningen och för att se 
till att Europaparlamentet och den 
kommitté som avses i artikel 7.2 
respekterar och värnar om fysiska 
personers grundläggande fri- och 
rättigheter när personuppgifter behandlas i 
enlighet med den här förordningen. Utan 
att det påverkar möjligheten att föra talan 
inför domstol får alla registrerade personer 
framföra klagomål till Europeiska 
datatillsynsmannen om de anser att deras 
rätt till skydd av personuppgifter har 
kränkts när Europaparlamentet eller 
kommittén behandlat deras 
personuppgifter.

7. Europeiska datatillsynsmannen ska ha 
ansvaret för övervakningen och för att se 
till att Europaparlamentet, kommissionen
och den kommitté som avses i artikel 7.2 
respekterar och värnar om fysiska 
personers grundläggande fri- och 
rättigheter när personuppgifter behandlas i 
enlighet med den här förordningen. Utan 
att det påverkar möjligheten att föra talan 
inför domstol får alla registrerade personer 
framföra klagomål till Europeiska 
datatillsynsmannen om de anser att deras 
rätt till skydd av personuppgifter har 
kränkts när Europaparlamentet eller 
kommittén behandlat deras 
personuppgifter.

Or. fi

Ändringsförslag 41
George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ska se till att alla 
beslut om registrering av stadgar, om 
finansiering och om sanktioner på begäran 
kan omprövas.

1. Europaparlamentet ska se till att alla 
beslut om registrering av stadgar, om 
finansiering och om sanktioner på begäran 
kan omprövas på ett snabbt och enkelt 
sätt.

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att framhäva behovet av robusta och lämpliga administrativa 
omprövningsförfaranden med hänsyn till eventuella påföljder.


