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Изменение 6
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Европейските политически 
партии и фондации следва да имат 
право да наемат персонала си в 
съответствие с член 2, буква в) от 
Условията за работа на другите 
служители на Европейските 
общности при равни условия с 
политическите групи на Европейския 
парламент.

Or. en

Изменение 7
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Европейските политически партии 
и свързаните с тях европейски 
политически фондации, които желаят да 
бъдат признати като такива на 
европейско равнище посредством 
европейски правен статут и да 
получават обществено финансиране от 
общия бюджет на Европейския съюз, 
следва да зачитат определени принципи 
и да изпълняват определени условия. 
По-специално е необходимо 
европейските политически партии и 
свързаните с тях европейски 
политически фондации да зачитат 
принципите, на които се основава 

(10) Европейските политически партии 
и свързаните с тях европейски 
политически фондации, които желаят да 
бъдат признати като такива на 
европейско равнище посредством 
европейски правен статут и да 
получават обществено финансиране от 
общия бюджет на Европейския съюз, 
следва да зачитат определени принципи 
и да изпълняват определени условия. 
По-специално е необходимо 
европейските политически партии и 
свързаните с тях европейски 
политически фондации да зачитат 
принципите, на които се основава 
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Европейският съюз, посочени в член 2 
от Договора за Европейския съюз и в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз.

Европейският съюз, посочени в член 2 
от Договора за Европейския съюз и в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. С цел да се позволи 
на нови формации да навлязат в 
политическото състезание и така да 
допринесат за активен демократичен 
живот в Европейския съюз, както и 
да се гарантира, че възможно най-
голям брой партийни съюзи ще 
попаднат в приложното поле на 
нормите относно прозрачността и 
надзора на настоящия регламент, 
прагът за регистриране на европейска 
политическа партия следва да бъде 
лесен за постигане за официално 
добре организираните
транснационални политически съюзи, 
без предварително условие за изборни 
успехи.

Or. en

Изменение 8
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Следва да бъдат определени 
принципи и минимални изисквания за 
управлението и вътрешната организация 
на европейските политически партии, 
по-специално за да се осигури 
ангажираността и придържането им към 
високи стандарти за вътрешнопартийна 
демокрация. Също така в устава на една 
европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация 
следва да се съдържат редица основни 
административни и правни разпоредби.

(11) Следва да бъдат определени 
принципи и минимални изисквания за 
управлението и вътрешната организация 
на европейските политически партии, 
по-специално за да се осигури 
ангажираността и придържането им към 
високи стандарти за вътрешнопартийна 
демокрация, особено що се отнася до 
процедурите по подбора на кандидати 
и съставянето на изборни листи за 
изборите за Европейски парламент 
посредством съставните им партии 
членки. Също така в устава на една 
европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация 
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следва да се съдържат редица основни 
административни и правни разпоредби.

Or. en

Изменение 9
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Правото на финансиране от общия 
бюджет на Европейския съюз следва да 
се ограничи само за европейските 
политически партии и свързаните с тях 
европейски политически фондации, 
които са признати като такива и са 
получили европейски правен статут. От 
особено значение е да се осигури, че 
условията за придобиване на статут на 
европейска политическа партия не са 
прекалени и на тях спокойно могат да 
отговорят сериозни и организирани 
транснационални съюзи на политически 
парти и/или физически лица. В същото 
време е необходимо да се установят 
пропорционални критерии за 
разпределянето на ограничените 
ресурси на бюджета на ЕС, които следва 
да отразяват реалната европейска 
амбиция на европейската политическа 
партия, както и истинска електорална 
подкрепа за нея.  Най-точна 
информация за този критерий може да 
се намери в резултатите от изборите за 
Европейски парламент, в които според 
настоящия регламент европейските 
политически партии трябва да участват; 
изборните резултати предоставят точна 
индикация относно електоралната 
популярност на дадена европейска 
политическа партия. Този критерий 
следва да отразява задачата, която има 
Европейският парламент да 

(12) Правото на финансиране от общия 
бюджет на Европейския съюз следва да 
се ограничи само за европейските 
политически партии и свързаните с тях 
европейски политически фондации, 
които са признати като такива и са 
получили европейски правен статут. От 
особено значение е да се осигури, че 
условията за придобиване на статут на 
европейска политическа партия не са 
прекалени и на тях спокойно могат да 
отговорят сериозни и организирани 
транснационални съюзи на политически 
парти и/или физически лица. В същото 
време е необходимо да се установят 
пропорционални критерии за 
разпределянето на ограничените 
ресурси на бюджета на ЕС, които следва 
да отразяват реалната европейска 
амбиция на европейската политическа 
партия, както и истинска електорална 
подкрепа за нея. Най-точна информация 
за този критерий може да се намери в 
резултатите от изборите за Европейски 
парламент, в които според настоящия 
регламент европейските политически 
партии трябва да участват; изборните 
резултати предоставят точна индикация 
относно електоралната популярност на 
дадена европейска политическа партия. 
Този критерий следва да отразява 
задачата, която има Европейският 
парламент да представлява пряко 
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представлява пряко гражданите на 
Съюза, отредена му с член 10, параграф 
2 от Договора за Европейския съюз, 
както и целта на европейските 
политически партии да участват в пълна 
степен в демократичния живот на Съюза 
и да се превърнат в активни участници в 
представителната демокрация в Европа, 
за да изразяват ефективно вижданията, 
мненията и политическата воля на 
гражданите на ЕС. Допускане до 
финансиране от общия бюджет на 
Европейския съюз трябва следователно 
да се ограничи само до европейските 
политически партии, които са 
представени в Европейския парламент 
от най-малко един от техните членове, и 
до европейските политически фондации, 
които кандидатстват чрез европейска 
политическа партия, представена в 
Европейския парламент от най-малко 
един от своите членове.

гражданите на Съюза, отредена му с 
член 10, параграф 2 от Договора за 
Европейския съюз, както и целта на 
европейските политически партии да 
участват в пълна степен в 
демократичния живот на Съюза и да се 
превърнат в активни участници в 
представителната демокрация в Европа, 
за да изразяват ефективно вижданията, 
мненията и политическата воля на 
гражданите на ЕС. Допускане до 
финансиране от общия бюджет на 
Европейския съюз трябва следователно 
да се ограничи само до европейските 
политически партии, които са 
представени в Европейския парламент 
от най-малко един от техните членове
или са достигнали минималното 
равнище на избирателна подкрепа в 
значителен брой държави членки в 
последните избори за Европейски 
парламент, и до европейските 
политически фондации, които 
кандидатстват чрез европейска 
политическа партия, представена в 
Европейския парламент от най-малко 
един от своите членове.

Or. en

Изменение 10
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) За по-голяма прозрачност и за 
увеличаване на обществения контрол и 
демократичната отчетност на 
европейските политически партии и на 
европейските политически фондации се 
публикува информация, за която се 
счита, че е от значителен обществен 
интерес, свързана най-вече с техния 

(19) За по-голяма прозрачност и за 
увеличаване на обществения контрол и 
демократичната отчетност на 
европейските политически партии и на 
европейските политически фондации се 
публикува информация, за която се 
счита, че е от значителен обществен 
интерес, свързана най-вече с техния 
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устав, членство, финансови отчети, 
дарители и дарения, [финансиране] и 
безвъзмездни средства, получени от 
бюджета на Европейския съюз, както и 
информация, свързана с решения на 
Европейския парламент относно 
регистрацията, финансирането и 
санкциите. Въвеждането на правна 
уредба, която да осигурява, че тази 
информация е публично достъпна, е 
най-ефикасният начин за насърчаване на 
равнопоставени условия и лоялна 
конкуренция между политическите сили 
и за поддържането на отворени, 
прозрачни и демократични 
законодателни и избирателни процеси, 
като по този начин се укрепва доверието 
на гражданите и гласоподавателите в 
европейската представителна 
демокрация и, в по-широк план се 
предотвратява корупцията и 
злоупотребата с власт. В съответствие с 
принципа на пропорционалност 
задължението за публикуване на данни 
за самоличността на физическите лица 
не се прилага за тези членове на 
европейска политическа партия, които 
не са дали изричното си съгласие за това 
публикуване или за дарения по-малки 
или равни на 1 000 EUR на година от 
даден дарител. Също в съответствие с 
принципа на пропорционалността 
информацията относно даренията ще се 
публикува ежегодно, освен по време на 
изборни кампании за Европейския 
парламент или за дарения, 
надвишаващи 12 000 EUR, в които 
случаи информацията се публикува по-
бързо.

устав, членство, финансови отчети, 
дарители и дарения, [финансиране] и 
безвъзмездни средства, получени от 
бюджета на Европейския съюз, както и 
информация, свързана с решения на 
Комисията относно регистрацията, 
финансирането и санкциите. 
Въвеждането на правна уредба, която да 
осигурява, че тази информация е 
публично достъпна, е най-ефикасният 
начин за насърчаване на равнопоставени 
условия и лоялна конкуренция между 
политическите сили и за поддържането 
на отворени, прозрачни и демократични 
законодателни и избирателни процеси, 
като по този начин се укрепва доверието 
на гражданите и гласоподавателите в 
европейската представителна 
демокрация и, в по-широк план се 
предотвратява корупцията и 
злоупотребата с власт. В съответствие с 
принципа на пропорционалност 
задължението за публикуване на данни 
за самоличността на физическите лица 
не се прилага за тези членове на 
европейска политическа партия, които 
не са дали изричното си съгласие за това 
публикуване или за дарения по-малки 
или равни на 1 000 EUR на година от 
даден дарител. Също в съответствие с 
принципа на пропорционалността 
информацията относно даренията ще се 
публикува ежегодно, освен по време на 
изборни кампании за Европейския 
парламент или за дарения, 
надвишаващи 12 000 EUR, в които 
случаи информацията се публикува по-
бързо.

Or. en

Изменение 11
Gerald Häfner
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Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) В интерес на правната сигурност е 
уместно да се поясни, че Европейският 
парламент, европейските политически 
партии и европейските политически 
фондации, компетентните национални 
органи за упражняване на контрол на 
аспекти, свързани с финансирането на 
европейски политически партии и 
европейски политически фондации, и 
други съответни трети страни, посочени 
или предвидени в настоящия регламент, 
са администратори на лични данни по 
смисъла на Регламент (ЕО) № 45/2001 
или Директива 95/46/ЕО. Също така е 
необходимо да се определи максимален 
срок за съхранение на личните данни, 
събрани с цел да се гарантира 
законосъобразността, 
целесъобразността и прозрачността на 
финансирането на европейски 
политически партии и европейски 
политически фондации и членството в 
европейски политически партии. В 
качеството им на администратори на 
лични данни е необходимо 
Европейският парламент, европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации, компетентните 
национални органи и съответните трети 
страни да предприемат всички 
подходящи мерки за спазването на 
задълженията, които са им наложени по 
силата на Регламент (ЕО) № 45/2001 и 
Директива 95/46/ЕО, и по-специално на 
тези, свързани със законосъобразността 
на обработката, сигурността на 
дейностите по обработването, 
предоставянето на информация и 
правото на субектите на данни на 
достъп до личните им данни, както и за 
осигуряване на коригирането и 
изтриването на личните им данни.

(23) В интерес на правната сигурност е 
уместно да се поясни, че Комисията, 
европейските политически партии и 
европейските политически фондации, 
компетентните национални органи за 
упражняване на контрол на аспекти, 
свързани с финансирането на 
европейски политически партии и 
европейски политически фондации, и 
други съответни трети страни, посочени 
или предвидени в настоящия регламент, 
са администратори на лични данни по 
смисъла на Регламент (ЕО) № 45/2001 
или Директива 95/46/ЕО. Също така е 
необходимо да се определи максимален 
срок за съхранение на личните данни, 
събрани с цел да се гарантира 
законосъобразността, 
целесъобразността и прозрачността на 
финансирането на европейски 
политически партии и европейски 
политически фондации и членството в 
европейски политически партии. В 
качеството им на администратори на 
лични данни е необходимо 
Европейският парламент, европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации, компетентните 
национални органи и съответните трети 
страни да предприемат всички 
подходящи мерки за спазването на 
задълженията, които са им наложени по 
силата на Регламент (ЕО) № 45/2001 и 
Директива 95/46/ЕО, и по-специално на 
тези, свързани със законосъобразността 
на обработката, сигурността на 
дейностите по обработването, 
предоставянето на информация и 
правото на субектите на данни на 
достъп до личните им данни, както и за 
осигуряване на коригирането и 
изтриването на личните им данни.
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Or. en

Изменение 12
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Следва да бъдат определени 
конкретни правила и процедури за 
разпределянето на наличните кредити, 
които са на разположение всяка година 
от общия бюджет на Европейския съюз, 
като се вземе предвид, от една страна, 
броят на бенефициентите, а от друга, 
делът на избраните депутати в 
Европейския парламент от всяка 
европейска политическа партия –
бенефициент, а по аналогия и от 
съответната свързана с нея европейска 
политическа фондация. Тези правила 
следва да предвиждат строга 
прозрачност, отчетност, одит и 
финансов контрол на европейските 
политически партии и свързаните с тях 
европейски политически фондации, 
както и разпоредби за одит от 
Европейския парламент и 
Европейската сметна палата, а също и 
пропорционални санкции, включително 
в случай на незачитане от страна на 
европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация на 
принципите, на които се основава 
Съюза.

(25) Следва да бъдат определени 
конкретни правила и процедури за 
разпределянето на наличните кредити, 
които са на разположение всяка година 
от общия бюджет на Европейския съюз, 
като се вземе предвид, от една страна, 
броят на бенефициентите, а от друга, 
делът на избраните депутати в 
Европейския парламент от всяка 
европейска политическа партия –
бенефициент, а по аналогия и от 
съответната свързана с нея европейска 
политическа фондация. Тези правила 
следва да предвиждат строга 
прозрачност, отчетност, одит и 
финансов контрол на европейските 
политически партии и свързаните с тях 
европейски политически фондации, 
както и разпоредби за одит от 
Комисията и Европейската сметна 
палата, а също и пропорционални 
санкции, включително в случай на 
незачитане от страна на европейска 
политическа партия или европейска 
политическа фондация на принципите, 
на които се основава Съюза.

Or. en

Изменение 13
Gerald Häfner
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Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Европейският парламент следва 
да осъществява редовни проверки за 
спазването на условията и изискванията, 
свързани с регистрацията и 
финансирането на европейските 
политически партии или европейските 
политически фондации. Тези проверки 
следва да се извършват ежегодно или 
след мотивирано искане на физическо 
или юридическо лице.  Решенията, 
свързани със зачитането на принципите, 
на които се основава Съюза, следва да 
се вземат само съобразно със специално 
предвиден за целта ред и след 
консултации с комитета, съставен от 
независими изтъкнати личности.

(26) Комисията следва да осъществява 
редовни проверки за спазването на 
условията и изискванията, свързани с 
регистрацията и финансирането на 
европейските политически партии или 
европейските политически фондации. 
Тези проверки следва да се извършват 
ежегодно или след мотивирано искане 
на физическо или юридическо лице и 
следва да се осъществяват по искане 
на Европейския парламент.
Решенията, свързани със зачитането на 
принципите, на които се основава 
Съюза, следва да се вземат само 
съобразно със специално предвиден за 
целта ред и след консултации с 
комитета, съставен от независими 
изтъкнати личности. Решенията за 
отнемане статута на европейска 
политическа партия или европейска 
политическа фондация могат да се 
обжалват пред Съда на Европейския 
съюз съгласно член 263 от ДФЕС.

Or. en

Изменение 14
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) По отношение на техническата 
помощ от страна на Европейския 
парламент към европейските 
политически партии следва да се 
прилага принципът за равно третиране, 
да се предоставя срещу фактура и 
заплащане, и да се отчита в редовни 

(27) По отношение на техническата 
помощ от страна на Комисията към 
европейските политически партии 
следва да се прилага принципът за равно 
третиране, да се предоставя срещу 
фактура и заплащане, и да се отчита в 
редовни публични доклади.
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публични доклади.

Or. en

Изменение 15
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б) – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) трябва да е представен в поне една 
четвърт от държавите членки от 
депутати в Европейския парламент 
или в националните парламенти, 
регионалните парламенти или 
събрания, или

б) трябва да се състои от организации
членки, които са законово признати 
като национални и/или регионални 
партии в поне една четвърт от 
държавите членки,

Or. en

Изменение 16
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б) – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) трябва да е представен в поне една 
четвърт от държавите членки от 
депутати в Европейския парламент или 
в националните парламенти, 
регионалните парламенти или събрания, 
или

б) трябва да е представен в поне една 
четвърт от държавите членки от 
депутати в Европейския парламент или, 
чрез партиите си членки, в 
националните парламенти, 
регионалните парламенти или събрания, 
или

Or. fi

Изменение 17
Gerald Häfner
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б) – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

по време на последните избори за 
Европейски парламент трябва да е 
получил в поне една четвърт от 
държавите членки минимум три 
процента от гласовете във всяка една 
от тези държави членки,

заличава се

Or. en

Изменение 18
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б) – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

по време на последните избори за 
Европейски парламент трябва да е 
получил в поне една четвърт от 
държавите членки минимум три 
процента от гласовете във всяка една 
от тези държави членки,

заличава се

Or. fi

Изменение 19
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) демократичният избор и 
демократично вземане на решения във 
всички останали органи на управление, 
като за всеки от тях бъдат определени 
неговите правомощия, отговорности и 

г) демократичният избор и 
демократично вземане на решения във 
всички останали органи на управление, 
като за всеки от тях бъдат определени 
неговите правомощия, отговорности и 
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състав, и бъдат включени условията за 
назначаване и освобождаване на 
неговите членове и ясни и прозрачни 
критерии за избор на кандидати и избор 
на лицата, които заемат определени 
длъжности, чийто мандат трябва да бъде 
ограничен във времето, но може да бъде 
подновяван,

състав, и бъдат включени условията за 
назначаване и освобождаване на 
неговите членове и ясни и прозрачни 
критерии за избор на кандидати, 
основан на демократична процедура, и 
избор на лицата, които заемат 
определени длъжности, чийто мандат 
трябва да бъде ограничен във времето, 
но може да бъде подновяван,

Or. en

Изменение 20
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) задължение за неговите партии 
членки да избират кандидати за 
изборите за Европейски парламент в 
открита демократична процедура, 
която позволява на всички партийни 
членове да вземат участие, активно и 
пасивно, в процедурата по избор и в 
решенията относно подреждането 
на кандидатите в избирателните 
листи,

Or. en

Изменение 21
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейският парламент създава 
регистър (наричан по-нататък 
„регистъра“) за целите на 

1. Комисията създава регистър 
(наричан по-нататък „регистъра“) за 
целите на регистрирането на 
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регистрирането на европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации.

европейските политически партии и 
европейските политически фондации.

Or. en

Изменение 22
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да регистрира своя устав, 
политическият съюз, както той е 
определен в член 2, точка 2), или 
политическата фондация, свързана с 
европейска политическа партия, подават 
заявление в Европейския парламент.

2. За да регистрира своя устав, 
политическият съюз, както той е 
определен в член 2, точка 2), или 
политическата фондация, свързана с 
европейска политическа партия, подават 
заявление до Комисията.

Or. en

Изменение 23
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Европейският парламент приема 
решение, което публикува в Официален 
вестник на европейския съюз, заедно с 
устава на партията или фондацията, а 
когато заявлението не е било одобрено –
с основанията за отказа, в срок до три 
месеца след получаване на заявлението 
за регистрация.

5. Комисията приема решение, което 
публикува в Официален вестник на 
европейския съюз, заедно с устава на 
партията или фондацията, а когато 
заявлението не е било одобрено – с 
основанията за отказа, в срок до три 
месеца след получаване на заявлението 
за регистрация.

Or. en
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Изменение 24
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Всяко изменение в документите или 
устава, внесено като част от заявлението 
за регистрация съобразно член 3, 
параграф 3, се съобщава на 
Европейския парламент в срок от 
четири седмици.

6. Всяко изменение в документите или 
устава, внесено като част от заявлението 
за регистрация съобразно член 3, 
параграф 3, се съобщава на Комисията
в срок от четири седмици.

Or. en

Изменение 25
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Актуализиран списък на членовете на 
европейската политическа партия, който 
се прилага към устава на Й съгласно
предвиденото в член 4, параграф 2, се 
изпраща в Европейския парламент
всяка година, но в срок до четири 
седмици след евентуални промени, в 
резултат на които европейската 
политическа партия може вече да не 
отговаря на изискването от член 3, 
параграф 1, буква б).

7. Актуализиран списък на членовете на 
европейската политическа партия, който 
се прилага към устава ѝ съгласно 
предвиденото в член 4, параграф 2, се 
изпраща в Комисията всяка година, но 
в срок до четири седмици след 
евентуални промени, в резултат на
които европейската политическа партия 
може вече да не отговаря на 
изискването от член 3, параграф 1, буква 
б).

Or. en

Изменение 26
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 7 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Комисията докладва ежегодно на 
Европейския парламент цялата 
относима информация, която е 
получила, в съответствие с 
параграфи 3–7 от настоящия член.  
Тя информира незабавно Европейския 
парламент относно всички промени, 
които могат да окажат значително 
влияние върху изпълнението на 
условията за регистрация съгласно 
членове 3–5.

Or. en

Изменение 27
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейският парламент ежегодно 
проверява дали европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации продължават да 
отговарят на условията и изискванията, 
установени в членове 3, 4 и 5.

1. Комисията ежегодно проверява дали 
европейските политически партии и 
европейските политически фондации 
продължават да отговарят на условията 
и изискванията, установени в членове 3, 
4 и 5.

Or. en

Изменение 28
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По искане на една четвърт от 
членовете си, представляващи най-

2. Комисията може да вземе решение 
дали продължава да се спазва 
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малко три политически групи в 
Европейския парламент, 
Европейският парламент взема
решение с мнозинството от 
членовете си дали продължава да се 
спазва условието, предвидено с член 3, 
параграф 1, буква в) за европейските 
политически партии, и с член 3, 
параграф 2, буква в) за европейските 
политически фондации.

условието, предвидено с член 3, 
параграф 1, буква в) за европейските 
политически партии, и с член 3, 
параграф 2, буква в) за европейските 
политически фондации.

Or. fi

Изменение 29
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По искане на една четвърт от 
членовете си, представляващи най-
малко три политически групи в 
Европейския парламент, Европейският 
парламент взема решение с 
мнозинството от членовете си дали 
продължава да се спазва условието, 
предвидено с член 3, параграф 1, буква 
в) за европейските политически партии, 
и с член 3, параграф 2, буква в) за 
европейските политически фондации.

2. По искане на една четвърт от 
членовете си, представляващи най-
малко три политически групи в 
Европейския парламент, Европейският 
парламент взема решение с 
мнозинството от членовете си дали 
счита, че продължава да се спазва 
условието, предвидено с член 3, 
параграф 1, буква в) за европейските 
политически партии, и с член 3, 
параграф 2, буква в) за европейските 
политически фондации.

Or. en

Изменение 30
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да вземе решение Европейският 
парламент изслушва представителите 
на съответната европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация и изисква от комитет, 
съставен от независими изтъкнати 
личности, да даде становище по въпроса 
в разумен срок.

Преди да вземе решение Комисията
изслушва представителите на 
съответната европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация и изисква от комитет, 
съставен от независими изтъкнати 
личности, да даде становище по въпроса 
в разумен срок.

Or. fi

Изменение 31
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяко физическо или юридическо 
лице може по всяко време да отправи 
мотивирано искане до Европейския 
парламент да провери дали 
продължават да се спазват едно или 
повече от условията и изискванията, 
установени в параграф 1. Незачитане на 
принципите, на които се основава 
Съюза, от страна на европейска 
политическа партия, включително от 
нейни членове, или от европейска 
политическа фондация, се установява 
само съобразно с предвиденото в 
параграф 2. 

3. Всяко физическо или юридическо 
лице може по всяко време да отправи 
мотивирано искане до Комисията да 
провери дали продължават да се спазват 
едно или повече от условията и 
изискванията, установени в параграф 1. 
Незачитане на принципите, на които се 
основава Съюза, от страна на 
европейска политическа партия, 
включително от нейни членове, или от 
европейска политическа фондация, се 
установява само съобразно с 
предвиденото в параграф 2. 

Or. fi

Изменение 32
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 3



AM\922672BG.doc 19/38 PE502.095v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяко физическо или юридическо 
лице може по всяко време да отправи 
мотивирано искане до Европейския 
парламент да провери дали 
продължават да се спазват едно или 
повече от условията и изискванията, 
установени в параграф 1. Незачитане на 
принципите, на които се основава 
Съюза, от страна на европейска 
политическа партия, включително от 
нейни членове, или от европейска 
политическа фондация, се установява 
само съобразно с предвиденото в 
параграф 2. 

3. Всяко физическо или юридическо 
лице може по всяко време да отправи 
мотивирано искане до Комисията да 
провери дали продължават да се спазват 
едно или повече от условията и 
изискванията, установени в параграф 1. 
Незачитане на принципите, на които се 
основава Съюза, от страна на 
европейска политическа партия, 
включително от нейни членове, или от 
европейска политическа фондация, се 
установява само съобразно с 
предвиденото в параграф 2. 

Or. en

Изменение 33
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Ако Комисията стигне до 
заключение, че условията,предвидени 
с член 3, параграф 1, буква в) за 
регистриране на европейска 
политическа партия, и с член 3, 
параграф 2, буква в) за европейските 
политически фондации вече не са 
спазени или по искане на Европейския 
парламент съгласно параграф 2 от 
настоящия член, взема решение дали 
да запази статута на регистрация.

Or. en

Изменение 34
Gerald Häfner
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Предложение за регламент
Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако Европейският парламент
установи, че едно от условията или 
изискванията, посочени в параграф 1 
вече не се изпълнява, се прилагат 
разпоредбите, предвидени в член 11, в 
член 22, или и в двата члена, в 
съответствие с разпоредбите на член 23.

4. Ако Комисията установи, че едно от 
условията или изискванията, посочени в 
параграф 1 вече не се изпълнява, се 
прилагат разпоредбите, предвидени в 
член 11, в член 22, или и в двата члена, в 
съответствие с разпоредбите на член 23.

Or. en

Изменение 35
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Европейският парламент приема 
решение за прекратяване на 
европейския правен статут и за 
заличаване от регистъра.

2. Комисията приема решение за 
прекратяване на европейския правен 
статут и за заличаване от регистъра.

Or. en

Изменение 36
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейска политическа партия, 
регистрирана съобразно реда и 
условията, установени в настоящия 
регламент и представена в Европейския 
парламент от най-малко един от 

1. Европейска политическа партия, 
регистрирана съобразно реда и 
условията, установени в настоящия
регламент и представена в Европейския 
парламент от най-малко един от 
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нейните членове, която не е в една от 
ситуациите по критериите за 
изключване, посочени в член [93] от 
финансовия регламент, може да подаде 
заявление за финансиране от общия 
бюджет на Европейския съюз съобразно 
реда и условията, публикувани от 
Европейския регламент в покана за 
[финансиране].

нейните членове или е получила най-
малко 1 % от гласовете на 
последните избори за Европейски 
парламент в поне една четвърт от 
държавите членки, която не е в една от 
ситуациите по критериите за 
изключване, посочени в член [93] от 
финансовия регламент, може да подаде 
заявление за финансиране от общия 
бюджет на Европейския съюз съобразно 
реда и условията, публикувани от 
Европейския регламент в покана за 
[финансиране].

Or. en

Изменение 37
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При подаването на годишните си 
финансови отчети в Европейския 
парламент в съответствие с член 19 
европейските политически партии и 
фондации също представят списък с 
всички дарители и съответните им 
дарения, в който се описват както вида, 
така и стойността на индивидуалните 
дарения. Настоящият параграф се 
прилага също и за вноските на 
членовете, както това е определено в 
параграфи 7 и 8.

2. При подаването на годишните си 
финансови отчети в Комисията в 
съответствие с член19 европейските 
политически партии и фондации също 
представят списък с всички дарители и 
съответните им дарения, в който се 
описват както вида, така и стойността на 
индивидуалните дарения. Настоящият 
параграф се прилага също и за вноските 
на членовете, както това е определено в 
параграфи 7 и 8.

Or. en

Изменение 38
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Дарения, получени от европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации в рамките на 
шест месеца преди изборите за 
Европейски парламент, се докладват 
всяка седмица на Европейския 
парламент в писмен вид и съобразно с 
разпоредбите на параграф 2.

3. Дарения, получени от европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации в рамките на 
шест месеца преди изборите за 
Европейски парламент, се докладват 
всяка седмица на Комисията в писмен 
вид и съобразно с разпоредбите на 
параграф 2.

Or. en

Изменение 39
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Единични дарения на стойност над 
12 000 EUR, получени от европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации, се докладват 
незабавно на Европейския парламент в 
писмен вид и съобразно с разпоредбите
на параграф 2.

4. Единични дарения на стойност над 
12 000 EUR, получени от европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации, се докладват 
незабавно на Комисията в писмен вид 
и съобразно с разпоредбите на параграф 
2.

Or. en

Изменение 40
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 6 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– когато не е възможно да бъде върнато, 
се докладва на Европейския 
парламент. Разпоредителят с 
бюджетни кредити пристъпва към 

– когато не е възможно да бъде върнато, 
се докладва на Комисията. 
Разпоредителят с бюджетни кредити 
пристъпва към установяване и 
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установяване и оправомощаване на 
нареждането за събиране на вземания 
съобразно с разпоредбите, предвидени в 
членове 71 и 72 от финансовия 
регламент. Средствата се заприходяват 
като общи постъпления в частта от 
бюджета, която е за Европейския 
парламент.

оправомощаване на нареждането за 
събиране на вземания съобразно с 
разпоредбите, предвидени в членове 71 
и 72 от финансовия регламент. 
Средствата се заприходяват като общи 
постъпления в частта от бюджета, която 
е за Европейския парламент.

Or. en

Изменение 41
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Националните органи и Европейският 
парламент правят практически 
договорености за обмен на информация 
за европейските политически партии и 
европейските политически фондации.

Националните органи и Комисията
правят практически договорености за 
обмен на информация за европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации.

Or. en

Изменение 42
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Член 20 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Решението за [финансиране] или 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства изрично 
предвиждат одит от Европейския 
парламент и Европейската сметната 
палата въз основа на документи и 
проверки на място на европейската 
политическа партия, получила 
[финансирането] или на европейската 

5. Решението за [финансиране] или 
споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства изрично 
предвиждат одит от Комисията и 
Европейската сметната палата въз 
основа на документи и проверки на 
място на европейската политическа 
партия, получила [финансирането] или 
на европейската политическа фондация, 
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политическа фондация, на която са 
отпуснати безвъзмездните средства от 
общия бюджет на Европейския съюз.

на която са отпуснати безвъзмездните 
средства от общия бюджет на 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 43
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Член 21 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка техническа подкрепа от страна на 
Европейския парламент за 
европейските политически партии се 
основава на принципа на равноправното 
третиране. Тя се предоставя при 
условия, също толкова благоприятни, 
както тези за другите външни 
организации и асоциации, на които 
могат да се предоставят подобни 
улеснения, и се осъществява срещу 
фактура и заплащане.

Всяка техническа подкрепа от страна на 
Комисията за европейските 
политически партии се основава на 
принципа на равноправното третиране. 
Тя се предоставя при условия, също 
толкова благоприятни, както тези за 
другите външни организации и 
асоциации, на които могат да се 
предоставят подобни улеснения, и се 
осъществява срещу фактура и 
заплащане.

Or. en

Изменение 44
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Член 21 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член 24 Европейският 
парламент публикува в годишен 
доклад подробностите относно 
техническата подкрепа, оказана на всяка 
европейска политическа партия в срок 
до три месеца след края на финансовата 
година.

В съответствие с член 24 Комисията
публикува в годишен доклад 
подробностите относно техническата 
подкрепа, оказана на всяка европейска 
политическа партия в срок до три 
месеца след края на финансовата 
година.
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Or. en

Изменение 45
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Член 22 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако Европейският парламент
установи в съответствие с член 7, 
параграф 2, че европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация не зачита принципите, на 
които се основава Съюза, или че е обект 
на влязло в сила съдебно решение за 
незаконни дейности, увреждащи 
финансовите интереси на Съюза, както е 
определено в член [93, параграф 1, 
буква д)] от Финансовия регламент, или 
че европейска политическа партия не 
спазва минималните правила за 
вътрешнопартийна демокрация, които 
се изискват съгласно член 4, параграф 2, 
въпросната европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация може да бъде заличена от 
регистъра, да бъде лишена от статута си 
съгласно член 11 и да бъде оттеглено 
всяко текущо решение за финансиране 
от Съюза, получено по силата на 
настоящия регламент, или прекратено 
всяко съществуващо споразумение за 
такова финансиране, както и да Й бъде 
наложено да възстанови всички 
средства на Съюза, включително 
неизразходвани такива от предходни 
години.

1. Ако Комисията установи в 
съответствие с член 7, параграф 2, че 
европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация не 
зачита принципите, на които се 
основава Съюза, или че е обект на 
влязло в сила съдебно решение за 
незаконни дейности, увреждащи 
финансовите интереси на Съюза, както е 
определено в член [93, параграф 1, 
буква д)] от Финансовия регламент, или 
че европейска политическа партия не 
спазва минималните правила за 
вътрешнопартийна демокрация, които 
се изискват съгласно член 4, параграф 2, 
въпросната европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация може да бъде заличена от 
регистъра, да бъде лишена от статута си 
съгласно член 11 и да бъде оттеглено 
всяко текущо решение за финансиране 
от Съюза, получено по силата на 
настоящия регламент, или прекратено 
всяко съществуващо споразумение за 
такова финансиране, както и да ѝ бъде 
наложено да възстанови всички 
средства на Съюза, включително 
неизразходвани такива от предходни 
години.

Or. en

Изменение 46
Gerald Häfner
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Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Европейският парламент налага на 
европейска политическа партия или 
европейска политическа фондация глоба 
в определен от него размер:

2. Комисията налага на европейска 
политическа партия или европейска 
политическа фондация глоба в 
определен от нея размер:

Or. en

Изменение 47
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в случай, че не е направено 
съобщението, определено в член 6, 
параграфи 6 и 7, или ако Европейският 
парламент установи, че европейската 
политическа партия или европейската 
политическа фондация в определен 
момент умишлено е предоставила 
неточна или подвеждаща информация,

б) в случай, че не е направено 
съобщението, определено в член 6, 
параграфи 6 и 7, или ако Комисията
установи, че европейската политическа 
партия или европейската политическа 
фондация в определен момент 
умишлено е предоставила неточна или 
подвеждаща информация,

Or. en

Изменение 48
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) в случай, че на Европейския 
парламент не се предостави списъкът 
на дарителите и съответните им дарения 
в съответствие с член 15, параграф 2 или 

г) в случай, че на Комисията не се 
предостави списъкът на дарителите и 
съответните им дарения в съответствие 
с член 15, параграф 2 или не е 
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не е докладвано за дарения съгласно 
член 15, параграфи 3 и 4,

докладвано за дарения съгласно член 15, 
параграфи 3 и 4,

Or. en

Изменение 49
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Член 22 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато определя размера на глобата, 
наложена на европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация в съответствие с параграф 2, 
Европейският парламент взема 
предвид тежестта, продължителността, а 
където е уместно и повторното 
извършване на нарушението, 
изминалото време, наличието на умисъл 
или степента на небрежност, както и 
евентуално предприетите мерки да 
бъдат изпълнени условията и 
изискванията на настоящия регламент. 
Всяка глоба трябва да бъде ефективна и 
да има възпиращо действие и не може 
да надхвърля 10 % от годишния бюджет 
на въпросната европейска политическа 
партия или фондация в годината на 
налагането на санкцията.

3. Когато определя размера на глобата, 
наложена на европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация в съответствие с параграф 2,
Комисията взема предвид тежестта, 
продължителността, а където е уместно 
и повторното извършване на 
нарушението, изминалото време, 
наличието на умисъл или степента на 
небрежност, както и евентуално 
предприетите мерки да бъдат изпълнени 
условията и изискванията на настоящия 
регламент. Всяка глоба трябва да бъде 
ефективна и да има възпиращо действие 
и не може да надхвърля 10 % от 
годишния бюджет на въпросната 
европейска политическа партия или 
фондация в годината на налагането на 
санкцията.

Or. en

Изменение 50
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Член 22 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Европейска политическа партия или 4. Европейска политическа партия или 
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фондация, която след извършване на 
нарушение от посочените в параграф 2, 
буква а) не предприеме поисканите от 
Европейския парламент коригиращи 
мерки, въпреки че Й е била дадена 
възможност да направи това в 
съответствие с член 23, може да бъде 
заличена от регистъра, да бъде лишена 
от статута си съгласно член 11 и да бъде 
оттеглено всяко текущо решение за 
финансиране от Съюза, получено по 
силата на настоящия регламент, или 
прекратено всяко съществуващо 
споразумение за такова финансиране, 
както и да Й бъде наложено да 
възстанови всички средства на Съюза, 
включително неизразходвани такива от 
предходни години.

фондация, която след извършване на 
нарушение от посочените в параграф 2, 
буква а) не предприеме поисканите от 
Комисията коригиращи мерки, 
въпреки че ѝ е била дадена възможност 
да направи това в съответствие с член 
23, може да бъде заличена от регистъра, 
да бъде лишена от статута си съгласно 
член 11 и да бъде оттеглено всяко 
текущо решение за финансиране от 
Съюза, получено по силата на 
настоящия регламент, или прекратено 
всяко съществуващо споразумение за 
такова финансиране, както и да ѝ бъде 
наложено да възстанови всички 
средства на Съюза, включително 
неизразходвани такива от предходни 
години.

Or. en

Изменение 51
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Член 23 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди да вземе окончателно решение 
във връзка със санкциите от член 22 
Европейският парламент дава 
възможност на съответната европейска 
политическа партия или европейска 
политическа фондация да представи 
своите съображения, а когато е уместно 
и подходящо, и да предприеме 
необходимите мерки за коригиране на 
ситуацията в един разумен срок.

1. Преди да вземе окончателно решение 
във връзка със санкциите от член 22,
Комисията дава възможност на 
съответната европейска политическа 
партия или европейска политическа 
фондация да представи своите 
съображения, а когато е уместно и 
подходящо, и да предприеме 
необходимите мерки за коригиране на 
ситуацията в един разумен срок.

Or. en

Изменение 52
Gerald Häfner
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Предложение за регламент
Член 23 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако Европейският парламент счете
за необходимо, той може да изслуша и 
други физически или юридически лица, 
включително подали оплаквания по 
член 7, параграф 3.

2. Ако Комисията или Европейският 
парламент счетат за необходимо, те 
могат да изслушат и други физически 
или юридически лица, включително 
подали оплаквания по член 7, параграф 
3.

Or. en

Изменение 53
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) имената и уставите на всички 
регистрирани европейски политически 
партии и европейски политически 
фондации, заедно с документите, 
внесени като част от заявлението за 
регистрация в съответствие с член 6, 
параграф 3, в срок до четири седмици 
след като Европейският парламент е 
приел своето решение, а след тази дата 
– и всички изменения, съобщени на 
Европейския парламент в 
съответствие с член 6, параграфи 6 и 7,

a) имената и уставите на всички 
регистрирани европейски политически 
партии и европейски политически 
фондации, заедно с документите, 
внесени като част от заявлението за 
регистрация в съответствие с член 6, 
параграф 3, в срок до четири седмици 
след като Комисията е приела своето 
решение, а след тази дата – и всички 
изменения, съобщени на Комисията в 
съответствие с член 6, параграфи 6 и 7,

Or. en

Изменение 54
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) списък на заявленията, които не са 
одобрени, заедно с документите, 
внесени като част от заявлението за 
регистрация в съответствие с член 6, 
параграф 3 и основанията за отказа, в 
срок до четири седмици след като 
Европейският парламент е приел 
своето решение,

б) списък на заявленията, които не са 
одобрени, заедно с документите, 
внесени като част от заявлението за 
регистрация в съответствие с член 6, 
параграф 3 и основанията за отказа, в 
срок до четири седмици след като 
Комисията е приела своето решение,

Or. en

Изменение 55
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) подробности относно, и основанията 
за всяко окончателно решение, взето от 
Европейския парламент в
съответствие с член 22, включително, 
когато е приложимо и становищата, 
приети от комитета, съставен от 
независими изтъкнати личности, в 
съответствие с член 7, параграф 2, като 
се вземат предвид разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 45/2001,

ж) подробности относно, и основанията 
за всяко окончателно решение, взето от 
Комисията в съответствие с член 22, 
включително, когато е приложимо и 
становищата, приети от комитета, 
съставен от независими изтъкнати 
личности, в съответствие с член 7, 
параграф 2, като се вземат предвид 
разпоредбите на Регламент (ЕО) 
№ 45/2001,

Or. en

Изменение 56
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Член 24 –параграф 1 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) доклада с оценката на Европейския й) доклада с оценката на Комисията 
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парламент относно прилагането на 
настоящия регламент и финансираните 
дейности, посочени в член 27.

относно прилагането на настоящия 
регламент и финансираните дейности, 
посочени в член 27.

Or. en

Изменение 57
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Член 24 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. От списъка с членовете на 
европейската политическа партия, 
приложен към устава на партията в 
съответствие с член 4, параграф 2, и 
осъвременен в съответствие с член 6, 
параграф 7, Европейският парламент
публикува общия брой на членовете на 
всяка партия, имената на юридически 
лица, които са нейни членове, както и 
имената на онези физически лица дали 
своето изрично писмено съгласие за 
това публикуване. Европейските 
политически партии установяват 
практика да търсят това съгласие от 
всички физически лица, които са техни 
членове.

2. От списъка с членовете на 
европейската политическа партия, 
приложен към устава на партията в 
съответствие с член 4, параграф 2, и 
осъвременен в съответствие с член 6, 
параграф 7, Комисията публикува 
общия брой на членовете на всяка 
партия, имената на юридически лица, 
които са нейни членове, както и имената 
на онези физически лица дали своето 
изрично писмено съгласие за това 
публикуване. Европейските 
политически партии установяват 
практика да търсят това съгласие от 
всички физически лица, които са техни 
членове.

Or. en

Изменение 58
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Член 24 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В публично достъпна декларация за 
поверителност европейските 
политически партии и фондации 

3. В публично достъпна декларация за 
поверителност европейските 
политически партии и фондации 
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предоставят на потенциалните си 
членове и дарители информацията, 
изисквана по член 10 от Директива 
95/46/ЕО и ги информират, че личните 
им данни могат да бъдат публично 
оповестени и да бъдат обработени при 
извършването на контролни дейности 
или одит от Европейския парламент, 
OLAF, Сметната палата, компетентните 
национални органи и външни органи 
или експерти, упълномощени от тези 
органи. Европейският парламент, като 
прилага член 11 от Регламент (ЕО) 
45/2001, включва същата информация в 
поканите за [финансиране] или 
поканите за представяне на 
предложения, упоменати в член 13, 
параграф 1.

предоставят на потенциалните си 
членове и дарители информацията, 
изисквана по член 10 от Директива 
95/46/ЕО и ги информират, че личните 
им данни могат да бъдат публично 
оповестени и да бъдат обработени при 
извършването на контролни дейности 
или одит от Комисията, OLAF, 
Сметната палата, компетентните 
национални органи и външни органи 
или експерти, упълномощени от тези 
органи. Европейският парламент, като 
прилага член 11 от Регламент (ЕО) 
45/2001, включва същата информация в 
поканите за [финансиране] или 
поканите за представяне на 
предложения, упоменати в член 13, 
параграф 1.

Or. en

Изменение 59
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При обработването на лични данни 
съгласно изискванията на настоящия 
регламент Европейският парламент и 
комитетът, посочен в член 7, параграф 2 
спазват Регламент (ЕО) № 45/2001. За 
целите на обработването на лични 
данни те се считат за администратори на 
данни по смисъла на член 2, буква г) от 
Регламент (ЕО) № 45/2001.

1. При обработването на лични данни 
съгласно изискванията на настоящия 
регламент Европейският парламент, 
Комисията и комитетът, посочен в 
член 7, параграф 2 спазват Регламент 
(ЕО) № 45/2001. За целите на 
обработването на лични данни те се 
считат за администратори на данни по 
смисъла на член 2, буква г) от Регламент 
(ЕО) № 45/2001.

Or. en

Изменение 60
Gerald Häfner
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Предложение за регламент
Член 25 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Европейският парламент и комитетът, 
посочен в член 7, параграф 2, 
гарантират, че личните данни, които
събират съгласно изискванията на 
настоящия регламент, не се използват за 
други цели освен за осигуряване на 
законосъобразността, редовността и 
прозрачността на финансирането на 
европейските политически партии и 
европейските политически фондации и 
на членството в европейските 
политически партии. Те унищожават 
тези лични данни най-късно 24 месеца 
след публикуването на съответните 
части в съответствие с член 24.

3. Европейският парламент, Комисията
и комитетът, посочен в член 7, параграф 
2, гарантират, че личните данни, които 
събират съгласно изискванията на 
настоящия регламент, не се използват за 
други цели освен за осигуряване на 
законосъобразността, редовността и 
прозрачността на финансирането на 
европейските политически партии и 
европейските политически фондации и 
на членството в европейските 
политически партии. Те унищожават 
тези лични данни най-късно 24 месеца 
след публикуването на съответните 
части в съответствие с член 24.

Or. en

Изменение 61
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентните национални органи и 
независимите органи или експерти, 
които имат право да извършват одит на 
счетоводни отчети, използват личите 
данни, които получават, единствено за 
упражняване на контрол по 
финансирането на европейски 
политически партии и европейски 
политически фондации. Те унищожават 
тези лични данни в съответствие с 
приложимото национално право след 
като ги предадат на Европейския 
парламент съгласно изискванията на 
член 20, параграф 3.

4. Компетентните национални органи и 
независимите органи или експерти, 
които имат право да извършват одит на 
счетоводни отчети, използват личите 
данни, които получават, единствено за 
упражняване на контрол по 
финансирането на европейски 
политически партии и европейски 
политически фондации. Те унищожават 
тези лични данни в съответствие с 
приложимото национално право след 
като ги предадат на Комисията 
съгласно изискванията на член 20, 
параграф 3.
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Or. en

Изменение 62
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Европейският надзорен орган по 
защита на данните е отговорен да следи 
и гарантира, че Европейският парламент 
и комитетът, посочен в член 7, параграф 
2, спазват и защитават основните права 
и свободи на физическите лица при 
обработването на личните им данни в 
съответствие с изискванията на 
настоящия регламент. Без да се засяга 
правото на съдебна защита, всеки 
субект на данни може да подаде жалба 
до Европейския надзорен орган по 
защита на данните, ако счете, че е било 
нарушено правото му на защита на 
неговите лични данни в резултат на 
обработване на тези данни от страна на 
Европейския парламент или на 
комитета.

7. Европейският надзорен орган по 
защита на данните е отговорен да следи 
и гарантира, че Европейският 
парламент, Европейската комисия и 
комитетът, посочен в член 7, параграф 
2, спазват и защитават основните права 
и свободи на физическите лица при 
обработването на личните им данни в 
съответствие с изискванията на 
настоящия регламент. Без да се засяга 
правото на съдебна защита, всеки 
субект на данни може да подаде жалба 
до Европейския надзорен орган по 
защита на данните, ако счете, че е било 
нарушено правото му на защита на 
неговите лични данни в резултат на 
обработване на тези данни от страна на 
Европейския парламент, Европейската 
комисия или на комитета.

Or. en

Изменение 63
Димитър Стоянов

Предложение за регламент
Член 26 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейският парламент предвижда 
процедура за обжалване по 
административен ред във връзка с 
решения, свързани с регистрацията на 

1. Европейският парламент може да 
преразгледа своите решения, свързани 
с регистрацията на устав, с 
финансирането или с налагането на 
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устав, с финансирането или с налагането 
на санкции.

санкции, въз основа на подадена жалба 
от лицата, които имат правен 
интерес да оспорват взетото 
решение.

Or. bg

Обосновка

Регламентът предвижда административен и съдебен ред за оспорване на решенията 
на Европейския парламент, свързани с регистрацията на устав, с финансирането или 
с налагането на санкции, от лицата, които подават заявления за регистрация или от 
вече регистрираните европейски политически партии и европейски политически 
фондации. В производството за обжалване на решенията по административен ред от 
юридическа гледна точка Европейският парламент е компетентен да преразгледа 
своето решение, когато е направено искане за това от лица с правен интерес, подали 
жалба до него.

Изменение 64
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Член 26 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейският парламент
предвижда процедура за обжалване по 
административен ред във връзка с 
решения, свързани с регистрацията на 
устав, с финансирането или с налагането 
на санкции.

1. Комисията предвижда процедура за 
обжалване по административен ред във 
връзка с решения, свързани с 
регистрацията на устав, с 
финансирането или с налагането на 
санкции.

Or. en

Изменение 65
Димитър Стоянов

Предложение за регламент
Член 26 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Процедурата за обжалване по 2. Подадената жалба не спира 
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административен ред не спира 
изпълнението на решението. 
Европейският парламент може обаче да 
спре изпълнението на всяко свое 
решение, ако счете, че обстоятелствата 
налагат това.

изпълнението на решението. 
Европейският парламент може да спре 
изпълнението на всяко свое решение, 
ако прецени, че обстоятелствата налагат 
това. В случай на отхвърляне на 
подадената жалба от страна на 
Европейския парламент, той е 
длъжен да я изпрати по 
компетентност за разглеждане от 
Съда на Европейския съюз.

Or. bg

Обосновка

Регламентът предвижда административен и съдебен ред за оспорване на решенията 
на Европейския парламент, свързани с регистрацията на устав, с финансирането или 
с налагането на санкции, от лицата, които подават заявления за регистрация или от 
вече регистрираните европейски политически партии и европейски политически 
фондации. Когато Европейският парламент откаже да преразгледа своето решение в 
полза на подалите жалба лица с правен интерес, е редно той да препрати тяхната 
жалба за продължаване на производството по съдебен ред. С въвеждането на това 
ново задължение за Европейския парламент, жалбоподателите получават по-добра 
защита на своите права и законни интереси.

Изменение 66
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Член 26 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Процедурата за обжалване по 
административен ред не спира 
изпълнението на решението. 
Европейският парламент може обаче 
да спре изпълнението на всяко свое 
решение, ако счете, че обстоятелствата 
налагат това.

2. Процедурата за обжалване по 
административен ред не спира 
изпълнението на решението. 
Комисията може обаче да спре 
изпълнението на всяко свое решение, 
ако счете, че обстоятелствата налагат 
това.

Or. en
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Изменение 67
Димитър Стоянов

Предложение за регламент
Член 26 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По решения, взети в изпълнение на 
изискванията на настоящия регламент 
може да бъде заведено дело в Съда на 
Европейския съюз съобразно със 
съответните разпоредби на Договора за 
функционирането на Европейския съюз.

3. По решения, взети в изпълнение на 
изискванията на настоящия регламент 
може да бъде заведено дело в Съда на 
Европейския съюз съобразно със 
съответните разпоредби на Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 
Решенията, посочени в параграф 1 на 
член 26, могат да се оспорват и само 
по съдебен ред.

Or. bg

Обосновка

Регламентът предвижда административен и съдебен ред за оспорване на решенията 
на Европейския парламент, свързани с регистрацията на устав, с финансирането или 
с налагането на санкции, от лицата, които подават заявления за регистрация или от 
вече регистрираните европейски политически партии и европейски политически 
фондации. Защитата на правата и законните интереси на лицата с правен интерес 
от оспорване на дадено решение на Европейския парламент изисква изрично указване в 
текста на регламента, че обжалването на решенията по административен ред не 
препятства директното подаване на жалба до Съда на Европейския съюз.

Изменение 68
Gerald Häfner

Предложение за регламент
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейският парламент приема 
решение за определяне на реда и 
условията за прилагане на настоящия 
регламент, включително и за 
създаването на регистъра.

Комисията приема регламент за 
изпълнение за определяне на реда и 
условията за прилагане на настоящия 
регламент, включително и за 
създаването на регистъра.

Or. en
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